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“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.” 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 109, Τ.Κ.: 115 21, ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: +30 210 3355700  
Εmail:info@enterprisegreece.gov.gr 
 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 
«Της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, της ενοικίασης εξοπλισμού, της 
διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής 
συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις: 

i) FRUITLOGISTICA 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Φεβρουαρίου 2020 στο 
Βερολίνο της Γερμανίας και 

ii) PROWEIN 2020, η οποία θα λάβει χώρα από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο Ντίσελντορφ 
της Γερμανίας».  

 
 

Αριθμός Προκήρυξης: 20/2019 
 

Α.Π. ΕΞ 24970 
 
Ανώτατη Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 193.000,00 πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό επιμερίζεται ως εξής: 
 
α) Για την Δ.Ε. FRUITLOGISTICA 2020, ο προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των 
εβδομήντα τριών  χιλιάδων ευρώ (€ 73.000.00),πλέον του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ, και  
β) για την Δ.Ε. PROWEIN 2020, ο προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν είκοσι 
χιλιάδων ευρώ (€ 120.000,00), πλέον του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ. 

 
 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece S.A) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 109 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός Τ.Κ. 115 21 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο +30 210 3355795 

Φαξ +30 210 3242079 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@eg.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ευφροσύνη Ζωγοπούλου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.enterprisegreece.gov.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»  είναι Ανώνυμη 
Εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο καλύπτεται ολόκληρο (100%) από το Ελληνικό Δημόσιο.   
Συνιστά εποπτευόμενο φορέα από το Υπουργείο Εξωτερικών και λειτουργεί χάριν του 
δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Διέπεται από τις 
διατάξεις του Ν. 2372/1996 (αρ. ΦΕΚ Α’ 29, 28/2/1996), του Ν. 3894/2010, (ΦΕΚ Α’ 204, 
2/12/2010), του Ν. 4242/2014, (ΦΕΚ Α’ 50), του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167), το υπ’ αριθμ. 
ΠΔ 81/2019 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄104), καθώς 
και από τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ Β’ 756/23.3.2014, ΦΕΚ 
Β΄ 1799/2011, ΦΕΚ Β 2645/2014) και της υπ’ αριθμ.307/26.04.2017 Aπόφασης του ΔΣ της 
εταιρείας (ΦΕΚ 1649/4-5-2017, Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ). 

 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητά της συνίσταται στην προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την 
προώθηση εξαγωγών, με στόχο την προβολή της χώρας ως σημαντικού στρατηγικού 
εταίρου παγκοσμίως. Ειδικότερα ο σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και 
η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού 
πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της 
χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς 
φορείς, η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, η παροχή 
ενημέρωσης μέσω της λειτουργίας ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης για την εξωστρεφή 
επιχειρηματικότητα και η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε 
άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση 
επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών και της ελληνικής 
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επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία ασκεί 
τις ειδικότερες αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού της (άρ. 
πρώτο παρ. 3 του ν. 2372/1996 (Α` 29), όπως ισχύει). 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.enterprisegreece.gov.gr μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες εκτός από την προαναφερθείσα διεύθυνση και 
στην ιστοσελίδα: www.enterprisegreece.gov.gr 

δ)  Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 5 του 
ν.4412/16, ύστερα από δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ  λόγω σύντμησης της προθεσμίας του 
διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121  παρ. 1α  του ν.4412/2016. Η 
σύντμηση θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της 
εταιρείας στις διεθνείς εκθέσεις FRUITLOGISTICA και PROWEIN 2020,  οι οποίες πρόκειται 
να λάβουν χώρα αντίστοιχα, από 05 έως 07 Φεβρουαρίου 2020 στο Βερολίνο της Γερμανίας 
και από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. 

 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας προμήθειας/υπηρεσίας είναι ο Οργανισμός 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΣ», Κωδ. ΣΑ 0285. Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α: 61 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη, σχεδιασμός, 
κατασκευή, ενοικίαση εξοπλισμού, διακόσμηση και αποξήλωση των περιπτέρων, στο 
πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις: 

i) FRUITLOGISTICA 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Φεβρουαρίου 2020 στο 
Βερολίνο της Γερμανίας και 

ii)     PROWEIN 2020, η οποία θα λάβει χώρα από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας». 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39154100-7 και συμπληρωματικό CPV ΙΑ01-9 
Σχέδιο και κατασκευή.  
 
 
 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.enterprisegreece.gov.gr/
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Στοιχεία της Ελληνικής  συμμετοχής.  
 
Η Διεθνής Έκθεση «FRUITLOGISTICA 2020», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 
Φεβρουαρίου 2020 στο Βερολίνο της Γερμανίας, είναι η μεγαλύτερη κλαδική διεθνή έκθεση 
νωπών φρούτων και λαχανικών στον κόσμο και διοργανώνεται κάθε χρόνο στον εκθεσιακό 
χώρο Messe Berlin στο Βερολίνο της Γερμανίας. H «FRUITLOGISTICA» είναι ο κορυφαίος 
διεθνής τόπος συνάντησης των νωπών προϊόντων εμπορίου και προσφέρει μια πλήρη 
επισκόπηση της αγοράς για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε κάθε επίπεδο. Σύμφωνα 
με έρευνα της έκθεσης το 89,1% των εκθετών δήλωσε ότι η συμμετοχή τους κατά το έτος  
2019 υπήρξε επιτυχής. Παράλληλα με την «FRUITLOGISTICA» λαμβάνουν χώρα πολλές 
παράλληλες εκδηλώσεις όπως το World of Fresh Ideas, FLIA 2020 award, Fresh Produce 
Forum κλπ. 
 
Προϊόντα που προβάλλονται:  
Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρά φρούτα, ξηροί καρποί,  οργανικά 
προϊόντα, μπαχαρικά, καρυκεύματα, βιολογικά προϊόντα κλπ. Μηχανήματα επεξεργασίας 
και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών. 
 
Στατιστικά Στοιχεία 2019: 
Εκθεσιακή επιφάνεια: 137.504 τ.μ. 
Σύνολο εκθετών: Πάνω από 3.200 από 90 χώρες.  
Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: Πάνω από 78.000 από 135 χώρες. 3% αύξηση από τη 
προηγούμενη χρονιά. 
 
Στόχος είναι η διοργάνωση εθνικού περιπτέρου με τη συμμετοχή περίπου 22 εταιρειών 
τροφίμων, οι οποίες θα συμμετάσχουν αυτόνομα. 
 
Το  Ελληνικό περίπτερο θα καλύψει περίπου 417 τ.μ., από τα οποία τα 85 θα είναι 
ιδιοκατασκευή και τα υπόλοιπα 332 τμ θα κατασκευαστούν από τον οργανισμό. 

Η Διεθνής Έκθεση Οίνων-Ποτών «Prowein 2020», από το 1994 διοργανώνεται κάθε χρόνο 
στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας και αποτελεί τη σπουδαιότερη έκθεση για το κρασί στη 
Γερμανία και μια από τις κορυφαίες παγκόσμιες εκθέσεις για το κρασί και τα ποτά. Σ’ αυτήν 
συγκεντρώνονται κάθε χρόνο όλοι οι Γερμανοί  επαγγελματίες του κρασιού, από το εμπόριο 
και τον Τύπο, αλλά και εκπρόσωποι του οινικού εμπορίου και του Τύπου όλων των 
γειτονικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Σκανδιναβίας. 
 
Η 25η Διεθνής Έκθεση Prowein, του έτους 2019, σημείωσε τα υψηλότερα επίπεδα 
συμμετοχής. Ειδικότερα, το σύνολο των επισκεπτών έφτασε τους 61.500, από 142 χώρες. Ο 
αριθμός των εκθετών έφτασε σχεδόν τις 7.000, από 64 χώρες, με παρουσία σε δέκα 
διακριτές εκθεσιακές αίθουσες.  
   
Για τους Έλληνες οινοποιούς, η Διεθνής Έκθεση Prowein έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου 
ότι η Γερμανία απορροφά, αναλόγως της χρονιάς, από το 39 έως και 50% του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών οίνων. 

Το εθνικό περίπτερο, στην Prowein 2020, θα φιλοξενήσει περίπου 57 οινοποιούς. 
Η εθνική συμμετοχή θα έχει παρουσία στα Hall 17, Hall 12 και Hall 13. 
Στο Hall 17, θα συμμετάσχουν 46 εκθέτες σε ομαδικές συμμετοχές. Επίσης, στο Hall 17, θα 
βρίσκεται το σταντ της Enterprise Greece (Γραφείο, Κουζίνα, Αποθήκη) και ο χώρος 
ελεύθερης γευσιγνωσίας. Ο συνολικά κατασκευαζόμενος χώρος στο Hall 17 θα είναι 439 τμ.  
Στο Hall 12 θα συμμετάσχουν 7 εκθέτες, καλύπτοντας συνολική επιφάνεια 51 τ.μ.   
Στο Hall 13 θα συμμετάσχουν 4 εκθέτες,  οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τυποποιημένα 



 

Pa
ge

7
 

περίπτερα του οργανωτή της έκθεσης.   
 
Συνολικός κατασκευαζόμενος χώρος: 490 τ.μ. 
 
Η διαμόρφωση των ελληνικών περιπτέρων θα πραγματοποιηθεί προς το σκοπό της 
προβολής τόσο της ελληνικής ταυτότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, στους 
τομείς των φυσικών και βιολογικών προϊόντων και του Ελληνικού οίνου και αμπελώνα, όσο 
και των εκθεμάτων και της εταιρικής ταυτότητας των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν 
στο Ελληνικό περίπτερο. 
 
Ως εκ τούτου, τα Ελληνικά  Περίπτερα, θα πρέπει:  

➢ Να είναι λειτουργικά και σύγχρονης αισθητικής. 
➢ Να είναι αναγνωρίσιμα από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύουν το ενδιαφέρον 

(Αξιοποίηση των logos που θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους από την ENTERPRISE 
GREECE για να ενσωματωθούν στη μελέτη)  

➢ Να προσιδιάζουν στο πνεύμα των συγκεκριμένων Εκθέσεων και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των Ελληνικών νωπών φρούτων και λαχανικών αφενός και των Ελληνικών 
οίνων και ποτών, αφετέρου.  

➢ Να ανταποκρίνονται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής. 

H προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση για την 
εκτέλεση του έργου. 
Εναλλακτικές προτάσεις δεν γίνονται δεκτές, είτε στο σύνολό τους, είτε στα επί μέρους 
τμήματα του έργου. Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Το προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής, θα είναι κατ’ ανώτατο όριο 220 €/τ.μ. για τη Δ.Ε 
FRUITLOGISTICA 2020 και 245 €/τ.μ για τη Δ.Ε Prowein 2020 και το σύνολο του κόστους 
κατασκευής θα υπολογισθεί μόνο για τον ωφέλιμο εκθεσιακό χώρο που θα 
κατασκευασθεί. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν ενενήντα τριών 
χιλιάδων ευρώ (€ 193.000,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή 
από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει με την υποβολή του τελευταίου 
παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό, ήτοι της αποξήλωση των 
περιπτέρων. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 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)», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», στο βαθμό που 
τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής, κατά το μέτρο που εφαρμόζεται. 
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

 Τον Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα», 

 Τον Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 

 Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών», 

 Την παρ.3 του  άρ. 4 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,  

 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 π.δ. 118/07 (Α΄150), 
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 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 π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 
 Το π.δ. 38/2017 (Ά ’63) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών», 
 Το π.δ. 39/2017 (Ά ’64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 
 την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Το άρ. 39 του ν. 4488/2017 (Α’ 137) «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και 
χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας»,  

 Την υπ’ αρ. 23/2018 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) με θέμα 
«Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και 
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», 

 Το με αρ. πρωτ. 5035/28.09.2018 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με Θέμα: «Ζητήματα που άπτονται 
του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής 
των λόγων αποκλεισμού», 

 Την υπ’αριθ.306/17-3-2017 απόφαση του Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» περί συγκρότησης νέων Γνωμοδοτικών Οργάνων (Επιτροπών) 
Διαγωνιστικών Διαδικασιών, των οποίων η θητεία ανανεώθηκε με την με αριθ. 318/13-03-
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2018 όμοια απόφαση και την με αριθ. 328/19-12-2018 απόφαση του αυτού οργάνου περί 
ανανέωσης της θητείας των μελών των Γνωμοδοτικών Οργάνων (Επιτροπών) Διαγωνιστικών 
Διαδικασιών της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική  Εταιρεία  Επενδύσεων  και  
Εξωτερικού  Εμπορίου  Α.Ε.»  και αντικατάστασης μελών και την υπ’ αριθμ. 336/16-05-2019 
απόφαση περί αντικατάστασης μελών. 

 Την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθ. 340/24.07.2019 του ΔΣ της εταιρείας με θέμα: 
«Πρόγραμμα Δράσεων και Προϋπολογισμού αυτών Τομέα Εξωτερικού Εμπορίου έτους 
2020» (ΑΔΑ: ΩΧΝ746ΨΧ6Σ-8ΤΝ). 

 Την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» από τη Συνεδρίαση υπ’ αριθ. 342/14.11.2019 περί α. νέας 
συγκρότησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, β. εκπροσώπησης της εταιρείας 
και γ. παροχής δικαιώματος υπογραφής (ΑΔΑ: ΩΑΣΘ46ΨΧ6Σ-ΤΗΑ). 

 Το υπ’ αρ. 81/8.7.2019 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 119/8.7.2019 Τεύχος πρώτο, Περί Σύστασης, συγχώνευσης, 
μετονομασίας και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων. 

 Την υπ’ αριθμ. Π46Ι -50965 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 763/20-09-2019) 
με θέμα αποδοχή παραίτησης και ορισμός Προέδρου -Διευθύνοντος Συμβούλου του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” . 

 Την υπ’ αριθμ. Π461-59349 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 852/14.10.2019)  τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Π46Ι-
50965 απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών περί αντικατάστασης και ορισμού Προέδρου 
και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. "Enterprise Greece A.E." με ΑΔΑ:ΩΟΚΑΕ-
0ΧΗ. 

 Την υπ’ αριθμ. Π 46Ι- 64969 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ   950/11-11-2019) απόφαση «Τροποποίηση της 
Π46Ι-59349/09.10.2019 (ΥΟΔΔ 852) απόφασης, παύση δύο Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.», με δ.τ. «Enterprise Greece Α.Ε.» λόγω αλλαγής του καταστατικού αυτής» 
του Υπουργού Εξωτερικών. 

 Την με Α.Π. 24780/20.11.2019 (ΑΔΑ: 63ΧΦ46ΨΧ6Σ-Ο8Ρ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
και έγκρισης δαπάνης για το σύνολο του προϋπολογισμού της συμμετοχής της «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» στη Διεθνή Έκθεση Fruitlogistica 2020, 
η οποία θα λάβει χώρα από 5 έως 7 Φεβρουαρίου 2020 στο Βερολίνο της Γερμανίας.  

 Την με Α.Π. 24774/20.11.2019 (ΑΔΑ: ΩΖΖΛ46ΨΧ6Σ-Ξ23) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
και έγκρισης δαπάνης για το σύνολο του προϋπολογισμού της συμμετοχής της «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» στη Διεθνή Έκθεση Prowein 2020, η 
οποία θα λάβει χώρα από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.  

 Την με αρ. 24969/04.12.2019 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε» για την προκήρυξη 
του εν λόγω διαγωνισμού. 

 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 22/12/2019 και ώρα 22:00. 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 30/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της παρούσας προκήρυξης, ήτοι και για 
τις 2 Διεθνείς Εκθέσεις. Η υλοποίηση και των δύο εκθέσεων από έναν ανάδοχο προκρίνεται 
ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση, λόγω του μικρού χρονικού περιθωρίου μέχρι την έναρξη και 
των δύο εκθέσεων, του καλύτερου συντονισμού του έργου, τη μείωση του επιχειρησιακού 
ρίσκου αλλά και την καλύτερη αξιοποίηση των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων του 
οργανισμού. 
 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
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: 

82665 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 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/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση  (URL): www.enterprisegreece.gov.gr στην διαδρομή: Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ > 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, στις 12/12/2019. 
 

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. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.enterprisegreece.gov.gr/
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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 της σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

• η με αρ. 20/2019 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

• Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

• το σχέδιο της Σύμβασης με τα Παραρτήματά της.  
 

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 (ΕΣΗΔΗΣ), 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 έξι (6) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 
τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 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.  
 
Η αναθέτουσα αρχή 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. 
 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 
 
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. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
 
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).  
 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 
 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος, να διευκολύνει την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων, 
στελεχών συμβούλων ή συνεργατών του με την Αναθέτουσα Αρχή, με διάθεση διερμηνέων. 

 
2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
ή χρηματοδοτικά ή  ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 
της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
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 
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απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , 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  τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

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 της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση ένωσης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού επιφέρει τον 
αποκλεισμό του διαγωνιζομένου σχήματος από τη διαδικασία. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας 
ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης της σύμβασης με την ίδια τιμή και τους 
ίδιους όρους, δύνανται ωστόσο να προτείνουν αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους 
και η αποδοχή της είναι στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Εάν μετά την υποβολή των προσφορών πραγματοποιηθεί συγχώνευση σύμφωνα με την 
έννοια των οδηγιών 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ. μεταξύ νομικών προσώπων που 
συμμετέχουν σε διαφορετικές προσφορές, τότε το νομικό πρόσωπο που είναι απόρροια της 
συγχώνευσης θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα από μία εκ των δύο προσφορών. Στην 
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περίπτωση αυτή η ικανότητα συμμετοχής του συγκεκριμένου σχήματος κρίνεται με βάση τα 
εναπομείναντα μέλη του σχήματος. 
 
4. Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια 
επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας) κατά τα παρακάτω 
οριζόμενα στα Άρθρα 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσας. 
 
Προκειμένου για ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 
συμπράξεων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν εφόσον όλα τα μέλη της ένωσης καλύπτουν τις 
προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις 
προϋποθέσεις της παρ. 4, σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή 
προσφορά, αρκεί αυτές να πληρούνται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά (Άρθρα 2.2.5 & 
2.2.6 της παρούσας). 
 

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 ανέρχεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας της 
σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι στο ποσό των 3.860 ευρώ. 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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 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.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής 
δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη 
ανανέωσης αυτής και β) 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 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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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 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). 
 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, 
η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
 
α) όταν ο οικονομικός φορέας  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   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή 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 οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο υποψήφιος  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  
ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
  

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. Η αναθέτουσα αρχή 
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 
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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,  
(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 23 της 
παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι 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.  
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.  
 
2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας 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 που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
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διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 
 
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
2.2.3.7. 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. 
 
Κριτήρια Επιλογής 
 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην ενότητα IV Κριτήρια Επιλογής, μόνο την ενότητα α “Γενική 
ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής”. 
 

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, ήτοι να παρέχουν υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη μελέτη, τον σχεδιασμό, 
την κατασκευή, τον εξοπλισμό,  τη διακόσμηση και την αποξήλωση περιπτέρων σε διεθνείς 
εκθέσεις στο εξωτερικό.  
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να 
μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 
του εν λόγω οργανισμού 1 ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  
 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 
 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή 
τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία 
 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 

 
1      Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  
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Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αποδεικνύουν ότι κατά τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2016, 2017 και 2018, είχαν μέσο 
ετήσιο κύκλο εργασιών όχι μικρότερο του διπλάσιου της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 
Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει 
στοιχεία για τις διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία να προκύπτει ότι 
συντρέχει η ανωτέρω επάρκεια. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε 
κάθε περίπτωση το ανωτέρω κριτήριο πρέπει να πληρούται από τα μέλη της ένωσης 
σωρευτικά. 
 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού: 
 
α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού (ήτοι τα έτη 2016, 2017, 2018)  να έχουν υλοποιήσει συναφή έργα δηλαδή τη 
μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τον εξοπλισμό, τη διακόσμηση και την αποξήλωση 
περιπτέρων σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, δηλώνοντας το ποσό και την ημερομηνία 
εκτέλεσης, με ελάχιστη προϋπόθεση τρία εκ των συναφών έργων να έχουν 
πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, και  
β) να διαθέτουν ποιοτικά και ποσοτικά το στελεχιακό δυναμικό που κατ΄ ελάχιστον 
απαιτείται για τη συγκρότηση της ομάδας έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω: 
 
Να διαθέτει ομάδα διοίκησης έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την 
ανάληψη του Έργου η οποία να αποτελείται τουλάχιστον από:  
 
α) Έναν Υπεύθυνο Έργου Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ με τριετή 
τουλάχιστον εμπειρία στο σχεδιασμό, διαχείριση και επίβλεψη παρόμοιων έργων  και  
 
β) Έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στο σχεδιασμό και 
εγκατάσταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αναλόγου μεγέθους και  
 
γ) Έναν εργοδηγό με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην επίβλεψη και υποστήριξη 
παρόμοιων έργων. 
 
Πλέον της παραπάνω ελάχιστης απαιτούμενης στελέχωσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσδιορίσει τις ειδικότητες που τεκμηριώνουν την πλέον κατάλληλη 
ομάδα, σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του Έργου και να καθορίσει στην 
προσφορά του τα στελέχη που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου και συγκεκριμένα: 

• Να καθοριστούν τα στελέχη που θα αναλάβουν θέσεις ευθύνης. 

• Να δοθούν συνοπτικά βιογραφικά για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου. 

• Να περιγραφεί η θέση και οι αρμοδιότητες κάθε μέλους στην Ομάδα Έργου.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, με κοινή 
ομάδα έργου, τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να πληρούνται κατά τα ανωτέρω, στα πρόσωπα 
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των στελεχών της Ομάδας έργου (ήτοι στον  Υπεύθυνο ‘Έργου και στα Μέλη της Ομάδας 
Έργου), από όποιο μέλος της  ένωσης και αν προέρχονται. 
 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), 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.  
 
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1  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, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 
άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 
 
Το ΤΕΥΔ χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων 
όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ υποβάλλονται δυνάμει του ν. 4412/2016, στο φάκελο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρ. 3.3  της παρούσας.  
 
H Αναθέτουσα Αρχή έχει προσαρμόσει (βλ. Παράρτημα II) το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας προκήρυξης, και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή (εντός του φακέλου 
των δικαιολογητικών συμμετοχής) σε έντυπη μορφή.  
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Το ΤΕΥΔ αρκεί να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπου του κάθε υποψηφίου. 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 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 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
Πληροφορίες για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ μπορούν να λάβουν οι υποψήφιοι μέσω του 
κατωτέρω συνδέσμου:  
 
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-
%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true  
 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών 
 
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 
 
  Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, 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 2.2.7. 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 
2.2.4-2.2.7). 
 
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 η αναθέτουσα αρχή 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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true
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• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών2. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους. 
 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν (εντός του φακέλου δικαιολογητικών 
Προσωρινού Αναδόχου) αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
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 που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . 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  που να είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού 
που προβλέπεται στην περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.  
 

 
2  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το 
άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά 
ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 
 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για 
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν (εντός του φακέλου 
δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου): 
 
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. 
 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού. 
 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν (εντός του φακέλου δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη 
χρηματοοικονομική τους επάρκεια και φερεγγυότητα προκειμένου να αναλάβουν την 
υλοποίηση της σύμβασης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν:  
 
Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων 2016, 2017 και 2018 σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση που υποχρεούται στην κατάρτιση 
Ισολογισμών, ή σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην κατάρτιση ισολογισμών το έντυπο 
Ε3 των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017 και 2018)  για το συνολικό 
ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών ή στην περίπτωση που ο υποψήφιος εδρεύει στο 
εξωτερικό, τα αντίστοιχα ισχύοντα αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που πρόκειται για 
φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος (Income Tax Filings), ή 
Εκκαθαριστικά Σημειώματα (Income Tax Returns), ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και 
δικαιολογητικά.  
Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να 
υποβάλει στοιχεία για τις διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία να 
προκύπτει ότι συντρέχει η ανωτέρω επάρκεια. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε κάθε 
περίπτωση το σχετικό κριτήριο πρέπει να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά. 
 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς 
οφείλουν να προσκομίσουν (εντός του φακέλου δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου) 
στοιχεία τεκμηρίωσης που να αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία τους σε δράσεις και 
υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης και συγκεκριμένα : 
α) Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε και υλοποίησε επιτυχώς κατά 
τα τρία (3) τελευταία έτη (ήτοι τα έτη 2016, 2017 και 2018) επισημαίνοντας τα έργα που 
καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη προϋπόθεση, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της 
ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Τουλάχιστον τρία έργα (εκ των εν 
λόγω συναφών) θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί στο εξωτερικό. 
 
Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι 
αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από 
την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης του αγοραστή, ή  όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να 
αποδειχθεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου. 
 
Ο Κατάλογος Έργων δύναται ενδεικτικά να έχει την εξής μορφή: 
 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Π/Υ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Στις περιπτώσεις Ενώσεων το παραπάνω κριτήριο ελέγχεται για τους συμμετέχοντες σ’ 
αυτές σωρευτικά. 
Για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
προσκομίζοντας (εντός του φακέλου δικαιολογητικών - Προσωρινού Αναδόχου)  τα 
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
 
Πίνακα των στελεχών και συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που θα συμμετέχουν 
στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

Α/Α Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Υπαλλήλου υποψήφιου 
Αναδόχου 

Θέση στην 
ομάδα έργου 

Αρμοδιότητες 

     

     

 
Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε στέλεχος της Ομάδας Έργου σύμφωνα με το 
Παράρτημα V, ώστε να αποδεικνύονται τα όσα ζητούνται στην παράγραφο 2.2.6 
 
 
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει (εντός του 
φακέλου δικαιολογητικών   Προσωρινού Αναδόχου) σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή του 3.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 
3  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το 
άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, 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. 
 
Συγκεκριμένα προσκομίζονται τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 
Παράρτημα IV, Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομικών Προσώπων.  
 
Σε περίπτωση υποψηφίου με έδρα την αλλοδαπή,  τα έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, τα οποία θα 
είναι νόμιμα δημοσιευμένα – αν αυτό απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής τους - και από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του 
υποψηφίου καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή 
τους. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς ως ένωση οικονομικών φορέων τα εν λόγω έγγραφα 
υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά.  
 
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  
 
Β.7. 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. 
 
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά 
που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του 
άρθρου 73 και την περίπτωση β` της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν 
την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα 
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οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την 
παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την 
ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, 
εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι 
υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Τα έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α` 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 
κριτηρίων:  
 
 
Πίνακας: Ομάδες στοιχείων – κριτηρίων και συντελεστών τεχνικής αξιολόγησης 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

Κ1 Σαφήνεια και πληρότητα της μεθοδολογίας εκτέλεσης & 
υλοποίησης του Έργου 

20 

Κ2 Λειτουργικότητα της μελέτης κατασκευής  

Ευρηματικότητα  και πρωτοτυπία λύσεων 

Δυνατότητα ρεαλιστικής υλοποίησης της πρότασης 

30 

Κ3 Ποιότητα υλικών  και τρόπου κατασκευής  20 

Κ4 Αισθητική αξία της πρότασης  30 

ΣΥΝΟΛΟ  100 

 
1. Σαφήνεια και πληρότητα της μεθοδολογίας εκτέλεσης & υλοποίησης του Έργου  

Κρίνεται η σαφήνεια και η πληρότητα της πρότασης ως προς τις ειδικές απαιτήσεις του 
Έργου. Βαθμολογείται η κατανόηση του διαγωνιζομένου για το αντικείμενο και τις ειδικές 
απαιτήσεις του έργου και ο εντοπισμός και ανάλυση των παραγόντων και παραμέτρων που 
προσδιορίζουν τις ανάγκες του έργου. Θα πρέπει να πιστοποιείται ο τρόπος υλοποίησης και 
οργάνωσης των φάσεων μελέτης και κατασκευής μέσω κατάθεσης περιγραφής των 
εργασιών ή χρονοδιαγράμματος όπου θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες των συνεργατών 
καθώς και η αλληλουχία και αλληλεξάρτηση των διαφορετικών φάσεων και εργασιών για 
την πλήρη και ποιοτική υλοποίηση του έργου. 
 

javascript:open_links('677180,618629')
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2. Λειτουργικότητα της μελέτης κατασκευής, ευρηματικότητα  και πρωτοτυπία λύσεων, 
δυνατότητα ρεαλιστικής υλοποίησης της πρότασης 

Κρίνεται η αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα της μελέτης κατασκευής (ιδίως ως προς 
την ευρηματικότητα και την πρωτοτυπία των σχεδίων λύσεων). Θα αξιολογηθεί: ο τρόπος 
διαχωρισμού των ατομικών περιπτέρων ώστε να επιτρέπει ιδιωτικότητα αλλά να μην 
καθιστά συμπαγές  όριο. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η οπτική συνέχεια μεταξύ των 
ατομικών περιπτέρων αλλά να εξυπηρετείται το αίτημα διαχωρισμού των εκθετών. 
Η σήμανση και η ευρηματικότητα της πρότασης των κοινόχρηστων χώρων εκδηλώσεων 
ιδίως για τις περιπτώσεις χωροθέτησής τους  στο εσωτερικό μίας νησίδας περιπτέρων. 
Η ευρηματικότητα στην αξιοποίηση των δομικών στοιχείων και του εξοπλισμού για την 
καλύτερη προβολή των προϊόντων και τη δημιουργία επαρκούς και ασφαλούς 
αποθηκευτικού χώρου για κάθε περίπτερο. 
Ο ευρηματικός τρόπος χωροθέτησης των αποθηκευτικών χώρων με σκοπό να είναι όσο 
γίνεται πιο αφανής.  
 

3. Ποιότητα υλικών  και τρόπου κατασκευής 

Κρίνεται η ποιότητα του τρόπου κατασκευής καθώς  και των προτεινόμενων υλικών με 
στόχο την άρτια και ποιοτική εμφάνιση του περιπτέρου. 
 

4. Αισθητική αξία της πρότασης 

Κρίνεται η αισθητική αξία τόσο του συνολικού σχεδίου όσο και των επιμέρους στοιχείων 
αυτού. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο φωτισμό και στη μελέτη αυτού. Η γενικότερη 
αισθητική της πρότασης, θα πρέπει να δημιουργεί ένα ισορροπημένο σύνολο και  να 
προτείνει λύσεις με συνέπεια στη χρήση των υλικών, των χρωμάτων και των στοιχείων 
εξοπλισμού. Στόχος είναι τη δημιουργία μίας κατασκευής  εντυπωσιακής, αλλά και 
αρμονικής στο σύνολό της. 
Επίσης, θα αξιολογηθεί τυχόν θεματική προσέγγιση που διαφοροποιεί την παρουσία του 
ελληνικού περιπτέρου από  άλλες κατασκευές που μπορεί να συναντήσει κανείς στην 
συγκεκριμένη έκθεση, προτείνοντας μία πρόταση που δεν παραπέμπει σε  κοινότυπες 
λύσεις.  
 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων. 
Η συνολική βαθμολογία κάθε επί μέρους κριτηρίου σταθµίζεται µε το συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα 
στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα 
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προς τα πάνω.  
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο 
:  
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 
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Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη τoυ 100 (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων της.  
Το άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής 
Προσφοράς (ΑΒΤΠ). 
 
Ο Τελικός (Συνολικός) Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται 
από τον τύπο: 
                  ΑΒΤΠ 
ΤΒΤΠ= -------------- x 100 
             ΑΒΤΠmax 
 
όπου  ABTΠmax =η  απόλυτη  βαθμολογία  του  καλύτερου τεχνικά  υποψηφίου 
 
 
Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 
 
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε 
Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), 
ως εξής: 
 
Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντα) x100 
 
όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του 
οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο 
μειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει 
Τ.Β.Ο.Π. = 100). 
 
Τελική αξιολόγηση: 
 
Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της 
πλέον συμφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής 
Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 
 
ΤΒΣΠ = (ΤΒΟΠ X30%) + (ΤΒΤΠ x 70%) 

 
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν 
κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. 
 
Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών που θα παρουσιαστεί στο σύστημα, μετά την 
αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η τελική κατάταξη 
των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό 
λαμβάνοντας υπόψη τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) όπως 
προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
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Στα στάδια υπολογισμού για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας (οικονομική αξιολόγηση, 
συνολική αξιολόγηση) το πηλίκο ή το γινόμενο θα στρογγυλοποιείται στα 4 δεκαδικά ψηφία 
και εφόσον το πέμπτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν 
είναι 5,6,7,8,9 προ τα πάνω.  
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή µη 
σύμφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως  απαράδεκτες.  
 
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό 
Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το 
μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης για όλες τις 
περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα. Απαιτείται η υποβολή μίας κοινής 
προσφοράς και για τις 2 διεθνείς εκθέσεις. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά 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 ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), 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 (Β' 1924/2.6.2017) 
«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 (Β' 
1924/2.6.2017) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 
την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά του παρόντος µε χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί 

http://www.promitheus.gov.gr/
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να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά 
συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συµµμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
 
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 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 
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.  
 
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 και την οικονομική προσφορά. 
 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και την οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 
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. 
Ο ενιαίος ηλεκτρονικός φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει αναλυτικότερα τα κάτωθι: 
 
Υπο-φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» με το 
περιεχόμενο των επιμέρους υποφακέλων Α’ και Β’   
 

• Στον υποφάκελο Α’ με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος περιέχει, 
τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 2.4.3 της παρούσας ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
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• Στον υποφάκελο Β’ με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιέχει τα στοιχεία 
της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά 
στο Άρθρο 2.4.3 της παρούσας ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 
Υπο-φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» με το περιεχόμενο του επιμέρους 
υποφακέλου Γ 
 

• Στον επιμέρους υποφάκελο Γ’ με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, 
όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 2.4.4 της παρούσας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 
Για την διευκόλυνση της Επιτροπής, εντός κάθε επιμέρους υποφακέλου δύναται να 
επισυνάπτεται κατάλογος περιεχομένων εγγράφων, με αναφορά κάθε εγγράφου σύμφωνα 
με την περιγραφή και σειρά (διάταξη) της Διακήρυξης. 
 
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 στην αναθέτουσα 
αρχή, 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. 
 
Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά 
του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 
 
Τα έγγραφα του κυρίως φακέλου αλλά και όλων των επιμέρους Υποφακέλων των 
Προσφορών τα οποία υποβάλλονται σε φυσική/έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή, 
πρέπει να είναι σε κλειστούς φακέλου και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη 
διεύθυνση του διαγωνιζομένου (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-mail), καθώς 
επίσης και τις ενδείξεις: 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

«Μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, ενοικίασης εξοπλισμού, διακόσμησης και αποξήλωσης των 
περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις: 

i) FRUITLOGISTICA 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Φεβρουαρίου 2020 στο 
Βερολίνο της Γερμανίας και 

ii) PROWEIN 2020, η οποία θα λάβει χώρα από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας». 

 

Διαγωνισμός  20/2019 

 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22-12-2019, ώρα 22:00 

 

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε 

 

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα 

 

Επωνυμία Διαγωνιζομένου : 

Στοιχεία Εκπροσώπου: 

Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας καθώς και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 

 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, 
καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των 

μελών της. 

 
 Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την 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. 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α` 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την 
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.  

javascript:open_links('677180,618629')


 

Pa
ge

3
4

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:  
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του 
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III), 
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-
Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα.   Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 
να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
 
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τις επιμέρους ενότητες (περιεχόμενα προσφοράς) όπως 
αναφέρονται κατωτέρω και συμπληρωμένο το έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών 
(Παράρτημα Ι): 
 
Αρχιτεκτονική Προσέγγιση  εκθεσιακού χώρου/ χώρου εκθετών  
 
Προοπτικά σχέδια : 
Θα δοθούν, προοπτικά από επιλεγμένες γωνίες, όψεις, που θα απεικονίζουν τον ελληνικό 
εκθεσιακό χώρο.  
 
Σχέδια   
Κατόψεις, Όψεις, Σχέδιο Προθηκών, Εκθετηρίων κατάλληλων για την κατηγορία προϊόντων 
που εκτίθενται, κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 
 
Τεκμηρίωση του έργου 
 

• Θα γίνει αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και θα υποβληθούν οι  τεχνικές 
προδιαγραφές όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων που απαρτίζουν τον εκθεσιακό χώρο καθώς 

http://www.promitheus.gov.gr/
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και περιγραφή των υλικών, γραφιστικών και διακοσμητικών στοιχείων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή.  

• Ο μελετητής θα πρέπει να αποτυπώσει ενδεικτικά τα booths του ελληνικού περιπτέρου. 

  

Προσφορά που δεν θα τηρεί την παραπάνω κύρια δομή περιεχομένων θα κρίνεται εκτός 
προδιαγραφών και δεν θα αξιολογείται.  
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός 
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν 
την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  
 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία 
των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 
 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές 
Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI της διακήρυξης. 
 
 
Α. Τιμές 
 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά 
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ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VI της 
παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 
 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος, η οποία ταυτίζεται με τον Πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα 
VI. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  
 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να είναι 
ανώτερη του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου Έργου. Ως Οικονομική Προσφορά 
νοείται το τελικό σύνολο του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VI. 
Η αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και δεν συμπεριλαμβάνει 
Φ.Π.Α.  
 
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ, ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα, ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Επισημαίνεται ότι, εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Τέλος, στην περίπτωση που η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, τότε η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
 
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη, για τη σύγκριση των προσφορών.  
 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της προκύπτουσας εξ’ 
αυτής συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.  
Σε περίπτωση που η προσφερόμενη οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης, εφαρμόζεται το άρ. 88 του ν. 4412/2016. 
 
Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και 
δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, περιλαμβανομένου του κόστους 
σύνδεσης των ηλεκτρικών παροχών των περιπτέρων και καμία επιπρόσθετη δαπάνη ή 
χρέωση δεν θα γίνει δεκτή, άλλως αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη, των υποχρεώσεων 
προς τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π.), και του συνόλου των δαπανών 
ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχολεί.  
 
Η ως άνω Αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για την προσήκουσα, 
πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του 
συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών και εγγυήσεών του, 
σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της Σύμβασης.  
 
Εκτός από την ως άνω Αμοιβή, η μοναδική άλλη χρέωση και επιβάρυνση της Αναθέτουσας 
Αρχής για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου σε εκτέλεση της Σύμβασης, θα είναι ο Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων του Αναδόχου που θα εκδοθούν 
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σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε περίπτωση αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ, ο 
προαναφερόμενος ΦΠΑ λογίζεται ως ο αναλογούν ΦΠΑ.   
 
Στην Αμοιβή, με εξαίρεση τον οικείο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, περιλαμβάνονται όλα τα 
έξοδα και οι δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με το Έργο και που 
απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:  

▪ Οι κάθε είδους φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα τέλη 
χαρτοσήμου, καθώς και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν κατά την ημέρα 
υπογραφής της Σύμβασης.  

▪ Κάθε είδους δαπάνη, δαπάνες μεταφράσεων, οχημάτων, πάγια έξοδα, κάθε είδους 
υποχρεώσεις προς τρίτους (προστηθέντες, εξειδικευμένους συμβούλους κλπ.) στο πλαίσιο 
εκτέλεσης του Έργου. 

▪ Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, ποινές, 
οφειλές, υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά οποιεσδήποτε 
άλλες χρεώσεις.  

▪ Το εργολαβικό όφελος του Αναδόχου.  
 
Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνεται: 
 

1. κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου δυνάμει της παρ.6 του άρ.36 του ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 

2. κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει της παρ.7 του άρ.375 του ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

3. κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών. 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια της προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι δεν 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.  
Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά 
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 
διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  
 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής  (χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια).  
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Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε 
τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από το σύνολο των 
συνεργατών του Αναδόχου του έργου.  

Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής: 

α) Είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό 
που θα υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, είτε με την έκδοση 
ισόποσης δίγραμμης τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του αναδόχου κατόπιν προηγούμενης 
έκδοσης στο όνομά της  των νόμιμων παραστατικών και παράδοσής τους εντός εξήντα  (60) 
ημερών από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της αναθέτουσας αρχής για 
την έγκριση  του σχετικού πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με 
το οποίο θα βεβαιώνεται i) η εμπρόθεσμη και προσήκουσα κατασκευή των περιπτέρων ii) η 
επιτυχής και έγκυρη αποξήλωση των περιπτέρων και iii) η απομάκρυνση των υλικών από τον 
εκθεσιακό χώρο, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της διακήρυξης και τον κανονισμό 
της Έκθεσης. 

 
β) Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα 
αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 
τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης  αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας 
που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων 
και του εκπρόθεσμου. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών 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 την 
αναθέτουσα αρχή, 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 η 
αναθέτουσα αρχή 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. 
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους είτε όχι. 
 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή 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. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας και δεν αφορά και τις 2 διεθνείς 
εκθέσεις 
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 την αναθέτουσα αρχή 
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 ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών, αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (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: 

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, ήτοι στις 30 
Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», 
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  
 
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. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της 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 η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα: 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και 
την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 
του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή4 προς έγκριση. 
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 

 
4 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
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σταδίων5. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα 
με τα ανωτέρω. 
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή6 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η 
εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων 
σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του 
πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής 
σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών 
εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω απόφαση] 
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά 
με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν 
την ίδια τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 
στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.  
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων 
των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς.  
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 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 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

 
5  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του  

άρθρου 33  του ν.4608/2019. 

6       Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών 
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. 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 - 2.2.7  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) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. , κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία 
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. 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 δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της αρχικής προθεσμίας των 
δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως 
και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α’, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
 
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 
 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., 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 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
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προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
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 επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ως άνω και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που  δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει. 
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
 
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής 
διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
372 του ν. 4412/2016,  
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον 
στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής 
κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής 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 της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 
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103 Ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β` της παραγράφου 1 του 
άρθρου 106 του  Ν. 4412/2016. 
 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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 πράξης 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 ΚΗΜΔΗΣ.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης. 
 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 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 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. 
 
Το παράβολο 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. 
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Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
 
• 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. Η 
Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν 
μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι 
εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση 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. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. 
Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 
ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης 
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή 
παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 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.  
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως 
και 371 του ν. 4412/2016 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή 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.  

Ειδικότερα, η δυνατότητα προβλέπεται για τους εξής λόγους: 
 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016και τα έγγραφα της σύμβασης ή 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016. 
 
Επίσης, ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου (ήτοι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού) στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016 , 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

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. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  
 
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 και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με 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 της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται 
με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν.4412/2016 και 2.1.5 της παρούσας διακήρυξης, που 
θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού 
της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν 
να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος 
πληρωμής). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν 
στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) 
μήνες από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. 
 

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.  
 

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.  
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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. 
 
Εκπροσώπηση Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να 
ενεργεί κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του 
Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή 
του γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μόνο μετά από την 
έγγραφη αποδοχή της. 
 
Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, 
εξουσιοδοτημένοι να τον εκπροσωπούν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να 
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη 
Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού 
Εμπορίου ΑΕ για την άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι σύμφωνη 
με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τους όρους της υπ’ αρ. 20/2019 
Διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης. Με το έργο του οφείλει να εξασφαλίζει την 
ποιότητα της παρουσίας της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ 
και των εκθετών στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις: i) 
«Fruitlogistica 2020», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Φεβρουαρίου 2020 στο 
Βερολίνο της Γερμανίας και ii) «Prowein 2020», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 
17 Μαρτίου 2020 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, όσο και την νομιμότητα της, άλλως, 
ενδέχεται να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής κατά την αδέσμευτη κρίση της, η 
εγγύηση της καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος 
του αναδόχου, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζημίωση της 
Αναθέτουσας Αρχής για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί, κατά τα προβλεπόμενα 
ανωτέρω. 
 
Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ουδεμία υποχρέωση ή 
δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η Αναθέτουσα Αρχή έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου 
βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά 
με κάθε φύσεως δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή 
έμμεσα, την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων 
κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο 
ανάδοχος υπέχει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως 
οποιαδήποτε ζημία της, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά αυτής και επιτύχει 
δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από αυτήν. Παράλληλα δε ο ανάδοχος, 
προσεπικαλούμενος από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως 
πρόσθετη παρέμβαση υπέρ αυτής σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να της καταβάλει όλες 
τις σχετικές δικαστικές δαπάνες. 
 
Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και για 
οποιαδήποτε ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα 
όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως ή με αφορμή αυτή, 
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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 θα επιφέρει σε βάρος του την 
καταγγελία της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, την κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν αυτών 
που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους που έχει 
περιλάβει δεσμευτικά στις αρχικές προτάσεις του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί η 
αντικατάσταση κάποιου από τους αρχικά προβλεπόμενους υπεργολάβους, αυτή θα 
πραγματοποιείται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή και την 
έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου της. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα προς τις διοργανώτριες εταιρείες της 
παραπάνω Διεθνούς Έκθεσης, όλα τα απαραίτητα έγγραφα και φόρμες που αφορούν στην 
Ελληνική συμμετοχή, στην χορήγηση άδειας εισόδου των εκθεμάτων των Ελληνικών 
εταιριών που συμμετέχουν,  δεόντως συμπληρωμένα. 
 
 
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου 
 

1. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές 
και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων. 

2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 

3. Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη 
έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

• Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως το έργο που αναλαμβάνει με την 
παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, της απόφασης 
κατακύρωσης, της προσφοράς του και της Διακήρυξης. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της 
σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 

• Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση της τυχόν αναφερόμενης στην προσφορά του, ομάδας 
έργου, που θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι τα 
μέλη της θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή τα εκάστοτε υποδεικνυόμενα από 
αυτήν πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 
αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να 
προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων εντός της 
προθεσμίας που θα του τάξει προς τούτο η Αναθέτουσα Αρχή. 
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• Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα: 

• Τη  συμπλήρωση – μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες-  όλων των τεχνικών 
φορμών   που απαιτούνται από την έκθεση (ηλεκτρικό, νερό , ασφάλεια κ.λ.π) 
σύμφωνα με τις οδηγίες της έκθεσης και σε συνεννόηση με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε 

• Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία του συνολικού περιπτέρου σε όλη τη 
διάρκεια της Έκθεσης, άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού.  

• Ασφάλιση του συνολικού περιπτέρου (τα υλικά και την κατασκευή) καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Έκθεσης. 

• Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της Έκθεσης. 

• Επί τόπου διόρθωση επιγραφών στις μετώπες των περιπτέρων των συνεκθετών με 
τους διακριτικούς τίτλους τους. 

• Άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων 
καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της Έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις 
κλοπής) 

• Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον Ανάδοχο και μόνο 

• Η σήμανση στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου είναι δαπάνη που αφορά τον 
κατασκευαστή στο σύνολό της. 

• Εφαρμογές των γραφικών με βάση την αναλυτική μελέτη σήμανσης γραφικών που 
έχει υποβληθεί και έχει γίνει αποδεκτή από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε προοπτικό σήμανσης 
σε όλες τις αίθουσες 

 
4. Γενικές παρατηρήσεις 

 

• Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και, αφού τους δώσει 
λεπτομερείς διαστάσεις και προδιαγραφές εκτύπωσης, να συλλέξει το φωτογραφικό υλικό 
το οποίο θα τοποθετήσει σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη. 

• Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τροποποίηση ή και δημιουργία μακετών σε υψηλή ανάλυση 
για τις εκτυπώσεις. 

• Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα σχέδια, τις φωτογραφίες και τα κείμενα της τεχνικής 
προσφοράς και σε ηλεκτρονική μορφή. 

• Οι διαστάσεις, όπου αυτές αναφέρονται, είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν σύμφωνα 
με την αρχιτεκτονική πρόταση που θα υποβάλει ο Ανάδοχος. 

• Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η Έκθεση που 
αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται από την Αναθέτουσα 
Αρχή αποζημίωση. 

• Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε», για κάθε ανωμαλία στην διεκπεραίωση του έργου ή δυσφήμιση αυτής εκ 
των ανωτέρω ενεργειών του, υποκείμενος για αυτές στις κυρώσεις του άρθρου 6 της 
παρούσης.  
 
 
Λοιποί όροι - Αρμόδια Δικαστήρια – Σειρά Ισχύος 
 
Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από τον διαγωνισμό θα επιλύονται από τα καθ’ ύλην 
αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.  
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Μετά την ανάθεση του έργου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η σειρά ισχύος της 
σύμβασης και των τευχών δημοπράτησης του έργου ορίζεται ως εξής:  
 

i. Σύμβαση  
ii. Διακήρυξη  

iii. Τεχνική Προσφορά Αναδόχου 
iv. Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 

 
Γίνεται μνεία ότι η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από Σχέδιο Σύμβασης, τους όρους της 
οποίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα με μόνη την υποβολή της 
προσφοράς του στο διαγωνισμό, καθώς και από Παραρτήματα Ι έως VIΙ που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
 

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.  
4.4.2.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή 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 στην αναθέτουσα 
αρχή 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 στην Αναθέτουσα Αρχή, 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 στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  
 4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 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.  
4.4.4. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
στην αναθέτουσα αρχή το συμφωνητικό/σύμβαση που έχει υπογράψει με τον/τους 
υπεργολάβους που συμμετέχει/ουν στην εκτέλεση αυτής. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει 
δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε 



 

Pa
ge

5
2

 

από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία. 
 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
 
Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων 
της σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις 
υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων.  
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή 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 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. 
δ) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύμβαση. 
ε) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης 
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής. 
στ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
ζ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, 
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.  
4.6.2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει μονομερές δικαίωμα καταγγελίας και λύσης της Σύμβασης 
οποιαδήποτε στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας λήξης της, 
συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη 
υπαίτιας παράβασης των συμβατικών του υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου. Στην 
παραπάνω περίπτωση μοναδική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο 
είναι η εξόφληση των υπηρεσιών και των παραδοτέων που θα έχουν παραληφθεί ή θα 
παραληφθούν και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών της, μέχρι και την 
ημερομηνία διακοπής της Σύμβασης. Η μονομερής καταγγελία και λύση της Σύμβασης 
πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα 
αποστέλλεται στον Ανάδοχο το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες προ της 
σκοπούμενης ημερομηνίας λύσης. Στην παραπάνω περίπτωση ο Ανάδοχος διατηρεί στο 
ακέραιο τις υποχρεώσεις ολοκλήρωσης και παράδοσης όλων των παραδοτέων και 
υπηρεσιών που οφείλει μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας της Σύμβασης από την 
Αναθέτουσα Αρχή και δεν δικαιούται αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο. 
4.6.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την 
καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο 
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μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές 
καταπίπτουν.  
4.6.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για 
όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα 
οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων 
των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την 
κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται παραπάνω.  
4.6.5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των 
παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται, κατά ανώτατο όριο, στο ποσό της υποβληθείσας 
οικονομικής του προσφοράς, η οποία προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Το ακριβές Συμβατικό Τίμημα, προκύπτει αναλυτικά από την 
αναλυτική οικονομική προσφορά που υποβάλει ο ανάδοχος (Παράρτημα VI) . Οι πληρωμές 
του Αναδόχου γίνονται σε ευρώ. 
 
Η εκκαθάριση των λογαριασμών θα γίνεται με την υποβολή των νόμιμων δικαιολογητικών, 
ήτοι των αποδεικτικών εγγράφων για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής και της 
αποξήλωσης του ελληνικού περιπτέρου. 
 
Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής: 
 
Είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό 
που θα υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, είτε με την έκδοση 
ισόποσης δίγραμμης τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του αναδόχου κατόπιν προηγούμενης 
έκδοσης στο όνομά της  των νόμιμων παραστατικών και παράδοσής τους εντός εξήντα  (60) 
ημερών από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της αναθέτουσας αρχής για 
την έγκριση  του σχετικού πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με 
το οποίο θα βεβαιώνεται i) η εμπρόθεσμη και προσήκουσα κατασκευή των περιπτέρων ii) η 
επιτυχής και έγκυρη αποξήλωση των περιπτέρων και iii) η απομάκρυνση των υλικών από τον 
εκθεσιακό χώρο, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της διακήρυξης και τον κανονισμό 
της Έκθεσης. 
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει  εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα 
αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 
τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, 
κατά το ποσό που  αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του 
τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη  γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο 
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα 
μέλος  της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να 
υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην προσφορά της σχετικής ένωσης και με αναφορά 
στην περιγραφή αυτή.  
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  
 
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.  
Δίνεται η δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή χορήγησης έντοκης προκαταβολής μέχρι 
ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η 
οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 
ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 
περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας και την καταβολή του υπολοίπου μετά την 
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 
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Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί 
της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 
ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης 
της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει 
σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος. 
 
Εκτός από την προβλεπόμενη Αμοιβή του Αναδόχου, η μοναδική άλλη χρέωση και 
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει 
τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου σε εκτέλεση της Σύμβασης, θα 
είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων του Αναδόχου που θα 
εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε περίπτωση αλλαγής του συντελεστή 
Φ.Π.Α., ο προαναφερόμενος Φ.Π.Α. λογίζεται ως ο αναλογούν Φ.Π.Α.   

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. 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 της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
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 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, επιβάλλονται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που τυχόν χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που 
δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της 
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με 
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για 
τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Ν.4412/2016  κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης 
 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 

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) και 6.4. 
(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων 
να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
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γνώση της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. 
Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης 
μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 

5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 
ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/20167. 
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 
τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

 
7   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. 
α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 
την Επιτροπή  Παραλαβής η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 306/17-3-2017 απόφαση 
του Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» περί 
συγκρότησης νέων Γνωμοδοτικών Οργάνων (Επιτροπών) Διαγωνιστικών Διαδικασιών, των 
οποίων η θητεία ανανεώθηκε με την με αριθ. 318/13-03-2018 όμοια απόφαση και την με 
αριθ. 328/19-12-2018 απόφαση του αυτού οργάνου περί ανανέωσης της θητείας των 
μελών των Γνωμοδοτικών Οργάνων (Επιτροπών) Διαγωνιστικών Διαδικασιών της εταιρείας 
με την επωνυμία «Ελληνική  Εταιρεία  Επενδύσεων  και  Εξωτερικού  Εμπορίου  Α.Ε.»  και 
αντικατάστασης μελών και την υπ’ αριθμ. 336/16-05-2019 απόφαση περί αντικατάστασης 
μελών και είναι αρμόδια για την παραλαβή (τμηματικές και οριστική) των παραδοτέων και 
την υποβολή προς έγκριση των πρακτικών της στα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας 
Αρχής, αναφορικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή 
από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει με την υποβολή του τελευταίου 
παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό, ήτοι την εμπρόθεσμη και 
προσήκουσα ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και την 
επιτυχή και έγκαιρη αποξήλωση του περιπτέρου σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
έκθεσης. 
 
Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  
 
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν 
στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν 
οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/20168 και το άρθρο 5.2.2 
της παρούσας. 
 

6.3    Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή  
Παραλαβής η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 306/17-3-2017 απόφαση του Δ.Σ. της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» περί συγκρότησης 
νέων Γνωμοδοτικών Οργάνων (Επιτροπών) Διαγωνιστικών Διαδικασιών, των οποίων η 
θητεία ανανεώθηκε με την με αριθ. 318/13-03-2018 όμοια απόφαση και την με αριθ. 

 
8  Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019 



 

Pa
ge

5
9

 

328/19-12-2018 απόφαση του αυτού οργάνου περί ανανέωσης της θητείας των μελών των 
Γνωμοδοτικών Οργάνων (Επιτροπών) Διαγωνιστικών Διαδικασιών της εταιρείας με την 
επωνυμία «Ελληνική  Εταιρεία  Επενδύσεων  και  Εξωτερικού  Εμπορίου  Α.Ε.»  και 
αντικατάστασης μελών και της υπ’ αριθμ. 336/16-05-2019 απόφασης περί αντικατάστασης 
μελών και είναι αρμόδια για την παραλαβή (τμηματικές και οριστική) των παραδοτέων και 
την υποβολή προς έγκριση των πρακτικών της στο ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 
Ειδικότερα για την παραλαβή των παραδοτέων, η Επιτροπή εξετάζει τα εξής:  
 

i. το εμπρόθεσμο ή μη της υποβολής του παραδοτέου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
χρονοδιάγραμμα της σύμβασης,  

ii. τη συμμόρφωση του Αναδόχου με το αντικείμενο και το περιεχόμενο του παραδοτέου, 
σύμφωνα με την περιγραφή του έργου. 
  
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν 
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
 
Το πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο το αργότερο εντός 15 ημερών 
από την οριστική παραλαβή του τελικού παραδοτέου του έργου. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεστεί αυτοδίκαια. 
 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από 
την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
/και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με 
άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
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διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται 
σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 
της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

 
6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την 
παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ A: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής 
 
Ο Οργανισμός Enterprise Greece αποτελεί μετεξέλιξη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
(Invest in Greece) - στην οποία ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, και οι αρμοδιότητες του 
«Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (ΟΠΕ Α.Ε.) - σε έναν νέο και καινοτόμο 
φορέα εξωστρέφειας. Ο Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, 
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην 
Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως σημαντικό 
στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως.  
Ο Οργανισμός Enterprise Greece δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει τους διεθνείς 
επενδυτές και εταιρείες να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, να συμβάλλει 
στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, στην προσέλκυση ξένων επενδυτών, στην 
άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώς και να παράσχει σημαντική πληροφόρηση για τη 
δραστηριοποίησή τους στη χώρα. Η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο 
ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και να προβάλλει τους τομείς εκείνους στους οποίους 
διαθέτει ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα. Επίσης, ο Οργανισμός αποσκοπεί στην προώθηση 
των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, καθώς παράλληλα στηρίζει 
τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους εταίρους 
έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την εξαγωγική τους δραστηριότητα. 
Για την επίτευξη του σκοπού της η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.»: 

• Στηρίζει την πραγματοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε αγορές του εξωτερικού, την 
ανάπτυξη του αντισταθμιστικού εμπορίου, τη δημιουργία μικτών επιχειρήσεων και 
εφαρμόζει τεχνικές υποστήριξης των εξαγωγών με σύμπραξη και συμμετοχή σε κοινές 
δράσεις. 

• Κινητοποιεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσμικό, 
νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην 
Ελλάδα.  

• Προβάλλει στις αλλοδαπές χρηματοοικονομικές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τομέα και κλάδο. 

• Οργανώνει ως επίσημος κρατικός φορέας την εθνική συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του 
εξωτερικού και δημιουργεί εμπορικά κέντρα στο εξωτερικό. 

• Οργανώνει ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων σε 
συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις διεθνούς 
marketing που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσκλήσεις αγοραστών, δημοσιογράφων, 
εκδηλώσεις προβολής ελληνικών προϊόντων. 

• Οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε επιλεγμένες αγορές με στόχο την 
ενημέρωση του εξαγωγικού επιχειρηματικού κόσμου για τις εξαγωγικές και επενδυτικές 
ευκαιρίες και τις δυνατότητες τοποθέτησης νέων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και 
παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης (υπηρεσίες συμβούλου), 
καθώς και καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέματα αγοράς, νομικού πλαισίου εξαγωγών 
και επενδύσεων, τυποποίησης και συσκευασίας, ποιότητας και εμπορικών επαφών. 
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• Πραγματοποιεί συνεργασίες με αντίστοιχους Οργανισμούς του Εξωτερικού και συμμετέχει 
στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Εξωτερικού Εμπορίου για χάραξη κοινής 
πολιτικής και αξιοποίησης των κοινοτικών και διεθνών πόρων. Παράλληλα συνεργάζεται με 
επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς φορείς, επιμελητήρια και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
για τον εντοπισμό επιχειρήσεων ικανών για εξαγωγική δραστηριότητα ή για την 
προσέλκυση επενδυτών.  

• Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Εξωτερικών και Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και τις κατά περίπτωση ανά χώρα−στόχο αρμόδιες υπηρεσίες (Πρεσβεία, 
Γραφείο Ο.Ε.Υ.), για την κατάρτιση ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων για την προώθηση των 
εξαγωγών, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας ανά χώρα−στόχο, τα οποία εγκρίνονται με Μνημόνιο Συνεργασίας των 
Υπουργείων Εξωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

• Βρίσκεται στη διαδικασία ανάληψης της διαχείρισης του συστήματος ηλεκτρονικής 
διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την 
εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, καθορίζει τη δομή και το περιεχόμενό του, ανανεώνει και 
ελέγχει τις πληροφορίες και συνεργάζεται για το σκοπό αυτόν με τις συναρμόδιες 
υπηρεσίες και φορείς. 

• Καταγράφει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, τις προτεραιότητες και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις αγορές του εξωτερικού, λαμβάνει μέτρα 
για τη στήριξή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις πρεσβευτικές και 
προξενικές αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και παρέχει πληροφόρηση, συμβουλευτική βοήθεια και 
κάθε άλλη υποστηρικτική υπηρεσία προς αυτές με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών 
επαφών και τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές.  

• Διοργανώνει τις επιχειρηματικές αποστολές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς κατά τη διάρκεια των επίσημων επισκέψεών 
τους στο εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με τις Αρχές Εξωτερικού. 

• Στο πλαίσιο του ν. 3894/2010, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.» δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών 
Επενδύσεων, ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονομία και 
αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων για το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως Στρατηγικής, 
εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), δια του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία 
Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης μιας επένδυσης στην 
κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων και εισπράττει τη Διαχειριστική Αμοιβή για τη 
διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων και τη Διαχειριστική Αμοιβή Επιμέλειας Επενδυτικού 
Φακέλου. Επιπρόσθετα, μετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. περί ένταξης και ανάθεσης, 
διαρθρώνει τελικές επενδυτικές προτάσεις ελάχιστων προδιαγραφών και καταρτίζει 
ολοκληρωμένους φακέλους επενδυτικών σχεδίων δημοσίων στρατηγικών επενδύσεων. 
Τέλος μπορεί να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να ενημερώνει τη Διυπουργική Επιτροπή 
Στρατηγικών Επενδύσεων για την πορεία υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων μετά το 
στάδιο υπαγωγής, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής, και υποβάλλει ετήσια έκθεση 
προόδου στη Βουλή των Ελλήνων των στρατηγικών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στη 
διαδικασία του παρόντος νόμου. 

• Λειτουργεί ως υπηρεσία «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή», με αρμοδιότητα την εξέταση, 
μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου επενδυτή, υποθέσεων καθυστερήσεων, διαφωνιών ή 
άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέκυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών 
σχεδίων ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ που εμπίπτουν στις 
υποκατηγορίες Α1 και Α2 περιβαλλοντικής όχλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο 
άρθρο 1 του ν. 4014/2011. Στο πλαίσιο της ως άνω λειτουργίας υποδέχεται ειδικά αιτήματα 
επενδυτών που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων 
δυσχερειών στα επιμέρους στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιμά τους 
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λόγους που τις προκαλούν, συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους 
και προτείνει στους αρμοδίους φορείς τη λήψη μέτρων για την επιτάχυνσή τους και 
συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης , όπου 
επισημαίνει τα κύρια θέματα που αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα και προτείνει 
συγκεκριμένες βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου. 

• Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των επενδύσεων, των 
εξαγωγών, της εξωστρέφειας και για την προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικής 
συνεργασίας και εκπονεί Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια για την προώθηση των 
σκοπών της. 

• Υποστηρίζει τους επενδυτές και τις ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην αξιοποίηση 
ημεδαπών και αλλοδαπών αναγνωρισμένων πηγών χρηματοδότησης ή άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο επαφών που διαθέτει. 

Οργανωτική δομή της Αναθέτουσας Αρχής 
 
Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η Εταιρεία διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες και 
συγκεκριμένα Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία και Υπηρεσίες καθώς 
και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες ως εξής: 
Α. Τομέας Επενδύσεων 
Β. Τομέας Εξωτερικού Εμπορίου 
Γ. Τομέας Υποστήριξης και Προγραμματισμού 
Δ. Τομέας Διεθνών Σχέσεων, Θεσμικής Δικτύωσης και Επικοινωνίας. 
Ε. Νομική Υπηρεσία 
ΣΤ. Γραφεία Προέδρου/ Διευθύνοντος Συμβούλου 
Ζ. Γραφείο Βορείου Ελλάδος 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ έχει αναλάβει τη 
διοργάνωση της εθνικής συμμετοχής στις ακόλουθες Διεθνείς Εκθέσεις: 
 

1)  «Fruitlogistica», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Φεβρουαρίου 2020 
στο Βερολίνο της Γερμανίας. 
 

Η Διεθνής Έκθεση «Fruitlogistica» αποτελεί τη μεγαλύτερη κλαδική διεθνής έκθεση νωπών 
φρούτων και λαχανικών και διοργανώνεται κάθε χρόνο στον εκθεσιακό χώρο Messe Berlin 
στο Βερολίνο της Γερμανίας. H FRUITLOGISTICA είναι ο κορυφαίος διεθνής τόπος 
συνάντησης των νωπών προϊόντων εμπορίου και προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση της 
αγοράς για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε κάθε επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα της 
έκθεσης το 89,1% των εκθετών δήλωσε ότι η συμμετοχή τους κατά το έτος  2019 υπήρξε 
επιτυχής. Παράλληλα με την FRUITLOGISTICA  λαμβάνουν χώρα πολλές παράλληλες 
εκδηλώσεις όπως το World of Fresh Ideas, FLIA 2020 award, Fresh Produce Forum, κλπ. 
 
Προϊόντα που προβάλλονται: 
 
Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρά φρούτα, ξηροί καρποί,  οργανικά 
προϊόντα, μπαχαρικά, καρυκεύματα, βιολογικά προϊόντα κλπ. Μηχανήματα επεξεργασίας 
και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών.  
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Στο εθνικό περίπτερο αναμένεται να συμμετάσχουν 22 Ελληνικές επιχειρήσεις. Το  Ελληνικό 
περίπτερο, συνολικού εμβαδού 417 τ.μ., βρίσκεται στο Hall 2.1. Από αυτά θα 
κατασκευασθούν από την ENTERPRISE GREECE περίπου τα 332 τ.μ., τα υπόλοιπα 85 τ.μ θα 
είναι  ιδιοκατασκευές. 
 

 

2) «Prowein», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας. 

 
Η Διεθνής Έκθεση Οίνων-Ποτών Prowein, από το 1994 διοργανώνεται κάθε χρόνο στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας και αποτελεί τη σπουδαιότερη έκθεση για το κρασί στη 
Γερμανία και μια από τις κορυφαίες παγκόσμιες εκθέσεις για το κρασί και τα ποτά. Σ’ αυτήν 
συγκεντρώνονται κάθε χρόνο όλοι οι Γερμανοί  επαγγελματίες του κρασιού, από το εμπόριο 
και τον Τύπο, αλλά και εκπρόσωποι του οινικού εμπορίου και του Τύπου όλων των 
γειτονικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Σκανδιναβίας. 
 
Η 25η Διεθνής Έκθεση Prowein, του έτους 2019, σημείωσε τα υψηλότερα επίπεδα 
συμμετοχής. Ειδικότερα, το σύνολο των επισκεπτών έφτασε τους 61.500, από 142 χώρες. Ο 
αριθμός των εκθετών έφτασε σχεδόν τις 7.000, από 64 χώρες, με παρουσία σε δέκα 
διακριτές εκθεσιακές αίθουσες.  
   
Για τους Έλληνες οινοποιούς, η Διεθνής Έκθεση Prowein έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου 
ότι η Γερμανία απορροφά, αναλόγως της χρονιάς, από το 39 έως και 50% του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών οίνων. 
Το εθνικό περίπτερο, στην Prowein 2020, θα φιλοξενήσει περίπου 57 οινοποιούς. 
 
Η εθνική συμμετοχή θα έχει παρουσία στα Hall 17, Hall 12 και Hall 13. 
 
Στο Hall 17, θα συμμετάσχουν 46 εκθέτες σε ομαδικές συμμετοχές. Επίσης, στο Hall 17, θα 
βρίσκεται το σταντ της Enterprise Greece (Γραφείο, Κουζίνα, Αποθήκη) και ο χώρος 
ελεύθερης γευσιγνωσίας. Ο συνολικά κατασκευαζόμενος χώρος στο Hall 17 θα είναι 439 τμ.  
Στο Hall 12 θα συμμετάσχουν 7 εκθέτες, καλύπτοντας συνολική επιφάνεια 51 τ.μ.   
Στο Hall 13 θα συμμετάσχουν 4 εκθέτες,  οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τυποποιημένα 
περίπτερα του οργανωτή της έκθεσης.   
 
Συνολικός κατασκευαζόμενος χώρος: 490 τ.μ. 
 
Η διαμόρφωση των ελληνικών περιπτέρων και στις δύο εκθέσεις θα πραγματοποιηθεί προς 
το σκοπό της προβολής τόσο της ελληνικής ταυτότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
της, στον τομέα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών και του Ελληνικού οίνου και 
αμπελώνα, όσο και των εκθεμάτων και της εταιρικής ταυτότητας των επιχειρήσεων που θα 
συμμετάσχουν στο Ελληνικό περίπτερο. 
 
Ως εκ τούτου, τα Ελληνικά  Περίπτερα, θα πρέπει:  

➢ Να είναι λειτουργικά και σύγχρονης αισθητικής. 
➢ Να είναι αναγνωρίσιμα από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύουν το ενδιαφέρον 

(Αξιοποίηση των logos που θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους από την ENTERPRISE 
GREECE για να ενσωματωθούν στη μελέτη)  

➢ Να προσιδιάζουν στο πνεύμα των συγκεκριμένων Εκθέσεων και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των Ελληνικών νωπών φρούτων και λαχανικών αφενός και των Ελληνικών 
οίνων και ποτών, αφετέρου.  
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➢ Να ανταποκρίνονται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής. 
 
H προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση για την 
εκτέλεση του κάθε έργου. 
Εναλλακτικές προτάσεις δεν γίνονται δεκτές, είτε στο σύνολό τους, είτε στα επί μέρους 
τμήματα του έργου. Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Το προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής, θα είναι κατ’ ανώτατο όριο 220 €/τ.μ. για τη Δ.Ε 
FRUITLOGISTICA 2020 και 245 €/τ.μ για τη Δ.Ε Prowein 2020 και το σύνολο του κόστους 
κατασκευής θα υπολογισθεί μόνο για τον ωφέλιμο εκθεσιακό χώρο που θα 
κατασκευασθεί. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν ενενήντα τριών 
χιλιάδων ευρώ (€ 193.000,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή 
από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει με την υποβολή του τελευταίου 
παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό, ήτοι της αποξήλωσης των 
περιπτέρων. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η συμμετοχή στις Διεθνείς Εκθέσεις «Fruitlogistica 2020» η οποία θα πραγματοποιηθεί από 

5 έως 7 Φεβρουαρίου 2020 στο Βερολίνο της Γερμανίας και «Prowein 2020» η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, εγκρίθηκε 

με την υπ’ αριθ. 340/24.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΧΝ746ΨΧ6Σ-8ΤΝ) απόφαση του Δ.Σ. της «Ελληνική 

Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», για την έγκριση του  Α΄ τριμήνου του 

προγράμματος προώθησης εξαγωγών του τομέα Εξωτερικού Εμπορίου της εταιρίας για το 

έτος 2020. 

 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή της υπηρεσίας της «Μελέτης, του σχεδιασμού, 
της κατασκευής, της ενοικίασης εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των 
περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις: 
 
i) «Fruitlogistica», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Φεβρουαρίου 2020 

στο Βερολίνο της Γερμανίας  και 
ii) «Prowein», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο 

Ντίσελντορφ της Γερμανίας». 

 
1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η ενοικίαση εξοπλισμού, η διακόσμηση και η 
αποξήλωση των περιπτέρων θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τους αντίστοιχους  
κανονισμούς των οργανωτών. 
Πληροφορίες, συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις, μπορούν να δοθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή  στους ενδιαφερόμενους μετά από έγγραφο αίτημα τους. 
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Τα Ελληνικά Περίπτερα θα πρέπει:  
 

• Να είναι λειτουργικά, σύγχρονης αισθητικής. 

• Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να αποτελεί μία νέα σύνθεση που 
προσδίδει ένα σύγχρονο χαρακτήρα, δημιουργώντας μία ανανεωμένη παρουσία 
της Ελληνικής συμμετοχής στις Εκθέσεις.  

• Να χαρακτηρίζονται από μία θεματική προσέγγιση που ως κεντρικός άξονας θα 
διατρέχει ως βασική ιδέα (concept)  όλη την πρόταση της μελέτης. Αυτό το 
χαρακτηριστικό είναι σημείο διαφοροποίησης και αξιολόγησης εφόσον πληροί 
αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις της έκθεσης και είναι εφαρμόσιμο. 

• Να είναι αναγνωρίσιμα από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύουν το 
ενδιαφέρον (Αξιοποίηση των logos που θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους από την 
αναθέτουσα αρχή για να ενσωματωθούν στη μελέτη). 

• Να προσιδιάζουν στο πνεύμα των συγκεκριμένων Εκθέσεων. 

• Δύο από τα βασικά στοιχεία του ελληνικού περιπτέρου που καθορίζονται από το 
συγκεκριμένο αντικείμενο που κάθε φορά εκτίθεται είναι τα:  
 

o χρώματα που θα δοθούν είτε σε δειγματολόγιο RAL ή σε Pantone και  
o γραφικά  

 
Θα δοθούν γραφικά και φωτογραφικό υλικό για τη διακόσμηση του Ελληνικού περιπτέρου, 
αν τυχόν κριθεί απαραίτητο. 
 
Το ύψος των Ελληνικών περιπτέρων στα θα πρέπει να φτάνει στο μέγιστο επιτρεπόμενο 
από τον κανονισμό των εκθέσεων. Η εκμετάλλευση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους θα 
γίνεται είτε με δομή επί εδάφους ή με αναρτώμενες κατασκευές ή συνδυασμό των δύο. 
 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

2.1 Διεθνής Έκθεση «FRUITLOGISTICA 2020» 

 
Η Ελληνική Συμμετοχή στο περίπτερο του Οργανισμού Enterprise Greece, θα απαρτίζεται 

από 22 εκθέτες συνολικά. Η εκθεσιακή επιφάνεια του Ελληνικού περιπτέρου εκτιμάται σε 

417 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων θα κατασκευασθούν 332 τμ, τα υπόλοιπα 85 τμ 

περίπου θα είναι ιδιοκατασκευές. Η εκθεσιακή επιφάνεια δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί 

μέχρι και 30% της εκτιμώμενης. 

 
Θα πρέπει να προταθούν από τον Ανάδοχο σχεδιαστικές εφαρμογές για (stands)  περίπτερα 
επιφάνειας  4τ.μ., 6τ.μ., 9τ.μ. και 12τ.μ.  
 

2.1.1 Δομή περιπτέρου 

Περιμετρική δομή περιπτέρου με ύψος τοίχων ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε αίθουσας 

(ύψος αίθουσας, αριθμός εκθετών, κλπ). Όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, η δομή του 

περιπτέρου θα φθάνει στο ανώτατο  επιτρεπτό από τον κανονισμό της Έκθεσης. Πρέπει να 

ληφθεί υπόψη η δυνατότητα  επέκτασης κάθε φορά σε ύψος όπως αυτή προβλέπεται μετά 

από ειδική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της έκθεσης.  Αναλυτικότερα, στις περιπτώσεις 



 

Pa
ge

6
7

 

που ο κανονισμός της  έκθεσης επιτρέπει- ύστερα από ειδική άδεια από την αρμόδια 

υπηρεσία της-τη δυνατότητα υπέρβασης του συμβατικού ύψους,  ο Ανάδοχος οφείλει να 

εξαντλήσει στην πρότασή του το τελικό μέγιστο ύψος  εξασφαλίζοντας την αναγκαία αυτή 

άδεια. 

 
2.1.2 Διαχωριστικά περιπτέρων 

Όπου χρειαστεί, θα υπάρχει διαχωριστική δομή μεταξύ των ατομικών περιπτέρων.  Η 
πρόταση δύναται να περιλαμβάνει δύο εναλλακτικές διατάξεις διαχωριστικής δομής των 
ατομικών περιπτέρων: 
α) συνεχόμενο ενιαίο διαχωριστικό που θα φιλοξενεί είτε εκθεσιακή κατασκευή για 
παρουσίαση προϊόντων ή διαφημιστικό  εικαστικό της εταιρίας  ή ένα άλλο στοιχείο που θα 
προτείνει ο ανάδοχος ως εναλλακτική πρόταση. 

β) μη συμπαγές διαχωριστικό (ποσοστό συμπαγών στοιχείων στην όψη έως 50%) μεταξύ 
των ατομικών περιπτέρων σε συνδυασμό με εκθεσιακή κατασκευή ή διαφημιστική 
παρουσίαση για την εταιρία. 
Ο πάγκος γευστικής δοκιμής ( info counter ) πρέπει να προσαρμόζεται κάθε φορά στο 
συνολικό χώρο του κάθε περιπτέρου, και να είναι ανάλογων διαστάσεων. (πχ  πρέπει να 
διαφοροποιείται το συνολικό μέγεθος του πάγκου ανάλογα αν το περίπτερο είναι 4μ2 ή 6μ2 
κτλ.).  Το συνολικό εμβαδόν του περιπτέρου επηρεάζει την αναλογία πλάτους και βάθους 
περιπτέρου. 
 

2.1.3 Ομαδικά περίπτερα (περίπου 6 τ.μ.) 

Θα προταθεί η εφαρμογή για ομαδικά stands. Ο ελάχιστος εξοπλισμός που θα έχουν τα 

ομαδικά stands θα είναι  

• ένα counter ανά εκθέτη με σκαμπό αναλόγου ύψους,  

• Ένα (1)  ορθογώνιο παραλληλόγραμμο τραπέζι με 4 καρέκλες,  

• Μία (1)  βιτρίνα για κάθε εκθέτη ή ράφια για την προβολή των προϊόντων,  

• επωνυμίες των εκθετών και λογότυπα καθώς και ότι άλλο κρίνει απαραίτητο η 

Αναθέτουσα Αρχή.  

• Θα υπάρχουν επίσης ντουλαπάκια που θα κλειδώνουν για εξυπηρέτηση των εκθετών, 

• 1 ψηφιακή εκτύπωση ανά εκθέτη (1,2 μέτρα Χ 1,2 μέτρα) ιδανικά ενσωματωμένη σε 

διαφανοσκόπειο (light-box) με φωτισμό LED . 

• Μία (1) πρίζα σούκο 

• Μία (1)  θήκη για έντυπα  

• Ένα (1) καλάθι αχρήστων για κάθε εκθέτη  

Τα ομαδικά περίπτερα απευθύνονται κυρίως σε ομαδικές συμμετοχές φορέων όπως 
Περιφέρειες, Επιμελητήρια, κλπ και η σήμανση τους θα είναι τέτοια που θα υποδηλώνει τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα τους εντός του εθνικού περιπτέρου. Επίσης θα διατεθεί και 
τουλάχιστον μία κοινόχρηστη αποθήκη για κάθε ομαδική συμμετοχή. 
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2.1.4 Εκθεσιακά Περίπτερα ίσα ή μεγαλύτερα των 9 τ.μ. 

Για κάθε stand ανάλογα με το εμβαδόν του, πρέπει να προβλέπεται ο εξοπλισμός που 

απαιτείται για την προβολή των διαφόρων κατηγοριών επίπλων και διακοσμητικών 

αντικειμένων, ήτοι: 

Για κάθε ατομικό stand (9.τ.μ), θα προβλέπεται: 

• 1 τραπεζάκι σχήμα και διαστάσεις που συνάδουν με το ύφος του περιπτέρου όπως θα 

προκύψει από τη μελέτη και να μπορεί να ενταχθεί  στις διαστάσεις του συγκεκριμένου 

περιπτέρου  για τέσσερα άτομα. 

• χώρο για ψυγείο, όπου απαιτείται ανάλογα με τα προϊόντα που εκτίθενται   

• 1 πάγκος γευσιγνωσίας ανάλογης μορφής και σχήματος με ενσωματωμένο φωτισμό 

(backlit) που θα συμβάλλει στην ανάδειξη των προϊόντων που εκτίθενται με σκαμπό 

κατάλληλου ύψους. Θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο με 

πορτόφυλλο που να κλειδώνει.  

• 1 φωτιζόμενη κατασκευή έκθεσης προϊόντων επιδαπέδια (ή επιτοίχια, ή αναρτώμενη 

κατασκευή, πχ κύβοι,  ή ράφια κ.λ.π.). Να δοθεί σχέδιο κατασκευής έκθεσης προϊόντων 

ανάλογα με τις κατηγορίες εκθεμάτων. 

• Αποθήκη για φύλαξη των προϊόντων προς έκθεση και γευστική δοκιμή όχι απαραίτητα 

μία ανά εκθέτη λόγω περιορισμένου χώρου.  Στην περίπτωση περιπτέρων με βάθος 

τρία μέτρα (3,00μ) η αποθήκη δεν μπορεί να ενσωματώνεται  μέσα στο χώρο του 

περιπτέρου, αλλά θα πρέπει να βρεθεί σε άλλο χώρο. 

• 1 ψηφιακή εκτύπωση ανά εκθέτη (2μέτρα Χ 1 μέτρο) ιδανικά ενσωματωμένη σε 

διαφανοσκόπειο (light-box) με φωτισμό LED. 

• Επιγραφή με την επωνυμία της επιχείρησης και λογότυπό της στη μετώπη του stand ή 

στο όπισθεν τοιχίο. Τα γωνιακά stands θα έχουν διπλό εξοπλισμό (πάγκο γευσιγνωσίας, 

βιτρίνα και από 1 επιγραφή και 1 λογότυπο σε κάθε πρόσοψη). Οι επιγραφές θα πρέπει 

να είναι ευκρινείς και να φαίνονται από απόσταση 

• Πρόβλεψη για κρέμασμα ρούχων στον αποθηκευτικό χώρο. 

• Θήκη για έντυπα ειδικού σχεδιασμού που εντάσσεται στην αρχιτεκτονική πρόταση του 

περιπτέρου 

• Κάδος απορριμμάτων 

• Διακοσμητικά στοιχεία 

• 2 πρίζες σούκο και πρόβλεψη για πρίζες σύνδεσης επαγγελματικού εξοπλισμού (κατόπιν 

συνεννόησης με τον εκθέτη). Μία πρίζα στο χώρο της αποθήκης και μία στο χώρο με το 

τραπέζι συναντήσεων. 

Ο εξοπλισμός (π.χ τραπέζια, καρέκλες, αριθμός διαφανοσκοπείων, κλπ) θα αυξάνεται 

πολλαπλασιαστικά ανάλογα με το μέγεθος του stand που θα έχει κάθε εταιρεία. Ο 

Ανάδοχος θα επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και θα φροντίσει για τις ανάγκες σε 

εξοπλισμό κάθε εκθέτη μετά από συνεννόηση μαζί του, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, εκτός 

αν πρόκειται για ειδική κατασκευή. 
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Θα πρέπει να προταθούν σχεδιαστικές εφαρμογές για stands επιφάνειας 9τ.μ, 12τ.μ., 16τ.μ. 

και 20τ.μ.   

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας. 

Θα μεταφερθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου στον Εκθεσιακό χώρο. Η συντήρηση 

και η αντικατάσταση των τυχόν φθαρμένων υλικών κατά την διάρκεια της Έκθεσης  βαρύνει 

τον Ανάδοχο. 

Ακόμη κάθε ατομικό stand  θα είναι εξοπλισμένο επίσης με: 

➢ 1 αποθήκη (προαιρετική – κατόπιν συνεννόησης με τον εκθέτη) με πόρτες που 

κλειδώνουν και θα είναι εξοπλισμένες  περιμετρικά με ράφι.  

 

2.1.5 Γραφείο Enterprise Greece 

Θα διαμορφωθεί χώρος που θα φιλοξενήσει τα γραφεία του Οργανισμού Enterprise Greece, 
περίπου 15,00τ.μ. Θα περιλαμβάνει: 

• τρία (3) μικρά στρογγυλά τραπέζια και καρέκλες 

• ένα έπιπλο υποδοχής/πάγκος πληροφοριών με σκαμπό ρυθμιζόμενου σε ύψος 

• θήκη για έντυπα ειδικού σχεδιασμού που θα εντάσσεται στην αρχιτεκτονική πρόταση του 
περιπτέρου 

• δύο (2) κάδους απορριμμάτων 

• παροχές ηλεκτρικού ρεύματος  καθώς  και ότι άλλο κρίνει σκόπιμο ο μελετητής.  

 
Ο Ανάδοχος θα εκτυπώσει και θα επενδύσει τους τοίχους του Γραφείου καθώς και τον 
πάγκο πληροφοριών με το λογότυπο του ENTERPRISE GREECE  και γραφικά χώρου που θα 
του δοθούν από τον Οργανισμό Enterprise Greece. 
 

2.1.6 Κουζίνα - Αποθήκη Enterprise Greece 

Ο εργολάβος θα εξοπλίσει την Κουζίνα-Αποθήκη,  επιφάνειας περίπου 8 τ.μ. , με: 

• ένα (1) νεροχύτη 

• πάγκο εργασίας 

• ράφια βάθους 30 εκατ. 

• κρεμάστρες 

• τρεις (3) πρίζες σούκο 

• ένα (1) ψυγείο 

• τρεις (3) καφετιέρες 
 
Ο χώρος θα έχει πόρτα που θα κλειδώνει.  

 
 
Γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού 

Ενδεικτικά προτείνονται: 
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-  Στα περίπτερα (στην πλάτη και  στα διαμπερή διαχωριστικά) να 

χρησιμοποιηθούν οι αποχρώσεις του λευκού (off white) . 

- Στο δάπεδο να χρησιμοποιηθεί πράσινη (απαλής απόχρωσης) μοκέτα 

- Στην πλάτη των περιπτέρων να δημιουργηθεί ενιαία κεκλιμένη επιφάνεια 

τοποθέτησης φρούτων και λαχανικών που θα φωτίζεται από το φωτισμό της 

μετόπης της πλάτης.  

- Οι πάγκοι έκθεσης προϊόντων να έχουν στο άνω μέρος τους κεκλιμένη 

επιφάνεια όπου θα τοποθετούνται τα φρούτα και τα λαχανικά. Για τους 

πάγκους να χρησιμοποιηθούν οι απαλές αποχρώσεις του πράσινου. 

- Οι πάγκοι έκθεσης προϊόντων και γευσιγνωσίας να έχουν απευθείας 

φωτισμό στο άνω μέρος (direct lighting)  τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

είτε με κατασκευή που θα ενσωματώνεται στους πάγκους, είτε με δοκάρια 

και κολώνες που θα ενσωματωθούν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των 

περιπτέρων και θα έχουν ρόλο στήριξης αλλά και όδευσης των καλωδίων 

του ηλεκτρικού ρεύματος.  

2.1.7 Δάπεδα   

Για την επίστρωση των δαπέδων, η οποία θεωρείται απαραίτητη, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν laminate ή μοκέτα υψηλών προδιαγραφών ή παρκέ από απομίμηση 
ξύλου,  κατάλληλα για χρήση σε εκθέσεις και σε χρώμα που να βρίσκεται σε αισθητική 
συνοχή  με την συνολική χρωματική παλέτα που προτείνεται από την μελέτη ή ουδέτερου 
χρώματος. Το ύψος του δαπέδου θα είναι το ελάχιστο δυνατό που υπαγορεύεται από τον 
κανονισμό της έκθεσης και τις ανάγκες κατασκευής του περιπτέρου.  
 
Όπου το δάπεδο πρέπει να είναι υπερυψωμένο για τεχνικούς και άλλους λόγους και 
εφόσον επιτρέπεται από τον κανονισμό της έκθεσης, θα πρέπει να τοποθετείται ράμπα 
πρόσβασης. 
 

2.1.8 Φωτισμός 

Ο φωτισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο σχεδιασμό των εκθεσιακών χώρων με στόχο την 
ανάδειξη και κατά συνέπεια την προβολή των προϊόντων. Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να 
στοχεύει στη διαφοροποίηση των επιμέρους στοιχείων του περιπτέρου.  Διαφορετικά 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ο φωτισμός στις επιμέρους λειτουργικές ενότητες του κάθε 
περιπτέρου: πρέπει να διαφοροποιείται ο φωτισμός στον πάγκο γευσιγνωσίας ή 
παρουσίασης προϊόντων, από το  φωτισμό στο χώρο συναντήσεων και στις προθήκες και 
από τον τρόπο με τον οποίο  φωτίζονται τα γραφιστικά και τα λογότυπα (όταν δεν ανήκουν 
στην κατηγορία των backlit). 
 
Δεν αρκεί να εξασφαλιστεί απλώς ισχυρός φωτισμός, αλλά αποτελεσματικός  φωτισμός για 
την ανάδειξη τόσο των εκθεμάτων όσο και της διάταξης και της διαμόρφωσης των 
περιπτέρων.  Το ζητούμενο είναι ο φωτισμός του περιπτέρου να είναι ατμοσφαιρικός και όχι 
επίπεδος και όχι αδιάφορα ενιαίος.  
 
Ιδανικά θα προβλεφθεί γενικός φωτισμός και ειδικός φωτισμός που θα εξασφαλίζει τα 
απαιτούμενα επίπεδα και την ελεγχόμενη κατανομή φωτός σε διαφορετικές επιφάνειες και 
αντικείμενα ενδιαφέροντος. Είναι σημαντικός ο διαχωρισμός σε φωτιστικές ζώνες 
εξασφαλίζοντας διαφορετικό φωτισμό ανάλογα με τη λειτουργική ζώνη του περιπτέρου: 
Είναι σημαντική η διαφοροποίηση μεταξύ γενικού και εστιασμένου φωτισμού. 
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Διαφορετικής έντασης φωτισμού  απαιτείται για τη ζώνη γευστικών δοκιμών, για το χώρο 
των εκθεμάτων και τη ζώνη συναντήσεων με τους επισκέπτες και για τις ζώνες κυκλοφορίας 
που πιθανώς θα δημιουργηθούν μέσα στο συνολικό περίπτερο. 
 
Οι πηγές φωτισμού πρέπει να βρίσκονται όσο γίνεται στο εξωτερικό όριο των περιπτέρων 
και να κατευθύνονται προς το εσωτερικό έχοντας εξασφαλίσει το κατάλληλο σύστημα 
στήριξης, ή να αναρτώνται από την οροφή του εκθεσιακού χώρου (ανάλογα με τους 
μηχανισμούς που προβλέπει ο εκθεσιακός χώρος και σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
έκθεσης). Ο φωτισμός δεν πρέπει να είναι εκτυφλωτικός ή έστω ενοχλητικός  για τους 
χρήστες του χώρου (εκθέτες, επισκέπτες). 
 
Είναι σημαντικό να επιλεγεί ο κατάλληλος βαθμός θερμότητας του φωτισμού που θα 
αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το συγκεκριμένο προϊόν. Ο φωτισμός όπου είναι 
δυνατό θα πρέπει να γίνει με ισχυρά, χαμηλής κατανάλωσης φωτιστικά (πχ Led), τα οποία 
να αποδίδουν «θερμό» φωτισμό, (ο θερμός φωτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 
τομέα της έκθεσης τροφίμων) σε συνδυασμό με ποσοστό «ψυχρού» φωτισμού σύμφωνα με 
την πρόταση φωτισμού.   
 

2.1.9 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

Ο ανάδοχος θα φροντίσει για τη υποβολή των αιτήσεων παροχών ρεύματος και νερού και 
εγκατάσταση του σχετικού νεροχύτη όπου απαιτείται. Επίσης θα υποβάλει την αίτηση 
παροχής cable Internet με απόληξη RG45, στο περίπτερο του Οργανισμού Enterprise 
Greece, εφόσον του ζητηθεί.  
 
Στα σημεία ρευματοληψίας του περιπτέρου, ο εργολάβος θα τοποθετήσει πίνακες 
διανομής, εφοδιασμένους με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. 
 
Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να είναι γειωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα κυτία 
διανομής και οι διακλαδωτήρες θα είναι αφανείς. 
 
Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι επί μέρους γραμμές 
του περιπτέρου. Γενικά η όλη εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της 
Έκθεσης. 
 

2.1.10 Γενική Σήμανση Ελληνικών Περιπτέρων 

Επιγραφές ανάλογου μεγέθους για την ευκρινή αναγνώριση των περιπτέρων μέσα 

στην αίθουσα υπερυψωμένες και διακριτές σε σχέση με την τοιχοποιία στο ανώτατο 

επιτρεπτό ύψος βάσει του κανονισμού της έκθεσης ή αναρτημένες από την οροφή 

της Αίθουσας, (με τα logos που θα δοθούν από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» ή θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα 

επιλεγούν από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Α.Ε.») που να υποδηλώνουν την Ελληνική ταυτότητα στα Αγγλικά. Οι δαπάνες 

στήριξης και ανάρτησης από την οροφή της Αίθουσας, δεν βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Για τους εκθέτες του Ελληνικού Περιπτέρου, ο Ανάδοχος ιδανικά θα ετοιμάσει 1 

επιτοίχια εκτύπωση σε διαφανοσκόπειο (light-box) με φωτισμό LED για την 

εσωτερική διακόσμηση του περιπτέρου τους χωρίς επιβάρυνσή τους. 
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Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. Η έγκαιρη 

συγκέντρωση των λογότυπων ανά εκθέτη είναι υποχρέωση του Ανάδοχου. 

2.1.11  Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά των εκθετών  

Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά θα πλαισιώνουν τη μελέτη και θα 
τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 
 
Για κάθε εκθέτη, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει αυτοκόλλητα με το λογότυπο τους και 1 
επιτοίχια εκτύπωση για την εσωτερική διακόσμηση του περιπτέρου τους χωρίς 
επιβάρυνσή τους. 
 
Οι δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων των εκθετών και του branding τou 
Οργανισμού Enterprise Greece καθώς και οι δαπάνες εκτύπωσης αυτών βαρύνουν 
την Ανάδοχο εταιρία. 
 
Ο Ανάδοχος αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα 
επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και υποχρεούται να συγκεντρώσει έγκαιρα 
από τον κάθε εκθέτη το  εικαστικό, φωτογραφικό, γραφιστικό ή άλλο συμφωνημένο 
με τον Οργανισμό Enterprise Greece οπτικό υλικό για  τις ανάγκες  διακόσμησης του 
κάθε περιπτέρου.  Η έγκαιρη συγκέντρωση του φωτογραφικού ή άλλου υλικού που 
θα προμηθεύσει ο κάθε εκθέτης για αναπαραγωγή είναι υποχρέωση του Ανάδοχου.  
Ο Ανάδοχος  θα θέσει πλέον  τις προδιαγραφές των εκτυπώσεων (αποχρώσεις, 
διαστάσεις θεματολογία κλπ), πάντοτε μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του 
Οργανισμού Enterprise Greece  για την συγκεκριμένη έκθεση, προκειμένου  να 
επιτευχθεί ένα ενιαίο ύφος στην παρουσίαση των γραφικών  και διακοσμητικών 
στοιχείων. Στόχος είναι να ομογενοποιηθεί το εκ των πραγμάτων ποικιλόμορφο 
οπτικό διαφημιστικό υλικό που θα δοθεί από τον κάθε εκθέτη μέσα από τον 
προσδιορισμό του θέματος της  φωτογραφίας,  της τεχνοτροπίας εκτύπωσης κτλ. 

 

2.1.11  Γενικές παρατηρήσεις 

Ο Ανάδοχος θα επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και θα φροντίσει για τις ανάγκες σε 
εξοπλισμό κάθε εκθέτη μετά από συνεννόηση μαζί του, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, εκτός 
αν πρόκειται για ειδική κατασκευή. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας. 
Θα μεταφερθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου στον Εκθεσιακό χώρο. Η συντήρηση 
και η αντικατάσταση των τυχόν φθαρμένων υλικών κατά την διάρκεια της Έκθεσης  βαρύνει 
τον Ανάδοχο. 
 
Η αναθέτουσα αρχή αφού ελέγξει όλη τη μελέτη μπορεί να επέμβει και να ζητήσει 
διορθώσεις τόσο στην αρχιτεκτονική λύση όσο και στην επιλογή των υλικών. 
 
 

2.2 Διεθνής Έκθεση «PROWEIN 2020» 

 

Η Ελληνική Συμμετοχή στο περίπτερο της Enterprise Greece, θα απαρτίζεται από 57 εκθέτες 
συνολικά, μεταξύ των οποίων ελληνικές επιχειρήσεις, επιμελητήρια, σύνδεσμοι, 
περιφέρειες κ.α), σε εκθεσιακό χώρο περίπου 490  τ.μ.  
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Το εθνικό περίπτερο, στην Prowein 2020, θα φιλοξενήσει περίπου 57 οινοποιούς. 
 
Η εθνική συμμετοχή θα έχει παρουσία στα Hall 17, Hall 12 και Hall 13. 
 
Στο Hall 17, θα συμμετάσχουν 46 εκθέτες σε ομαδικές συμμετοχές. Επίσης, στο Hall 17, θα 
βρίσκεται το σταντ της Enterprise Greece (Γραφείο, Κουζίνα, Αποθήκη) και ο χώρος 
ελεύθερης γευσιγνωσίας. Ο συνολικά κατασκευαζόμενος χώρος στο Hall 17 θα είναι 439 τμ.  
Στο Hall 12 θα συμμετάσχουν 7 εκθέτες, καλύπτοντας συνολική επιφάνεια 51 τ.μ.   
Στο Hall 13 θα συμμετάσχουν 4 εκθέτες,  οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τυποποιημένα 
περίπτερα του οργανωτή της έκθεσης.   
 
Συνολικός κατασκευαζόμενος χώρος: 490 τ.μ. 
  
 

2.2.1 Δομή Περιπτέρου 

• Περιμετρική δομή περιπτέρου με ύψος τοίχων στο ανώτατο  επιτρεπτό από τον 

κανονισμό της Έκθεσης, αλλά επίσης λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας επέκτασης 

σε ύψος όπως αυτή προβλέπεται μετά από ειδική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της 

έκθεσης.  Αναλυτικότερα, στις περιπτώσεις που ο κανονισμός της  έκθεσης επιτρέπει, 

ύστερα από ειδική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της-τη δυνατότητα υπέρβασης του 

συμβατικού ύψους, ο Ανάδοχος οφείλει να εξαντλήσει στην πρότασή του το τελικό 

μέγιστο ύψος  εξασφαλίζοντας την αναγκαία αυτή άδεια.  

• Επίσης, πρέπει να υπάρχει διαχωριστική δομή μεταξύ των ατομικών περιπτέρων.  Η 

πρόταση θα περιλαμβάνει δύο εναλλακτικές διατάξεις διαχωριστικής δομής των 

ατομικών περιπτέρων: 

α) συνεχόμενο ενιαίο διαχωριστικό που θα φιλοξενεί είτε εκθεσιακή κατασκευή για 

παρουσίαση προϊόντων ή διαφημιστικό  εικαστικό της εταιρίας . 

β) μη συμπαγές διαχωριστικό (ποσοστό συμπαγών στοιχείων στην όψη έως 50%) 

μεταξύ των ατομικών περιπτέρων σε συνδυασμό με εκθεσιακή κατασκευή ή 

διαφημιστική παρουσίαση για την εταιρία. 

• Ο πάγκος γευστικής δοκιμής (info counter) πρέπει να προσαρμόζεται κάθε φορά στο 

συνολικό χώρο του κάθε περιπτέρου, και να είναι ανάλογων διαστάσεων. (πχ  πρέπει να 

διαφοροποιείται το συνολικό μέγεθος του πάγκου ανάλογα αν το περίπτερο είναι 7μ2 ή 

5μ2 κτλ.) 

 
2.2.2 Δάπεδα   

Αν η πρόταση του αναδόχου προβλέπει δάπεδο, το ύψος αυτού δεν θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο των τριών εκατοστών και ιδανικά θα είναι φωτιζόμενο περιμετρικά με led 

φωτισμό. Για την επίστρωση των δαπέδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μοντέρνα υλικά 

όπως: μοκέτα γκρι απόχρωσης, δάπεδο σε απομίμηση ξύλου τύπου parquet ή μελαμίνης 

(οπωσδήποτε όχι λευκό), φωτιζόμενο γυαλί, φελλός,  μέταλλο, διάφορα άλλα υλικά, ή 

συνδυασμός αυτών, υψηλής αντοχής,  που να είναι από αισθητικής και λειτουργικής 

άποψης κατάλληλα για Εκθέσεις  οίνων – ποτών. 
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2.2.3 Φωτισμός 

Ο φωτισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο σχεδιασμό των εκθεσιακών χώρων με στόχο την 

ανάδειξη και κατά συνέπεια την προβολή των προϊόντων. Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να 

στοχεύει στη διαφοροποίηση των επιμέρους στοιχείων του περιπτέρου.  Διαφορετικά 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ο φωτισμός στις επιμέρους λειτουργικές ενότητες του κάθε 

σταντ: πρέπει να διαφοροποιείται ο φωτισμός στον πάγκο γευσιγνωσίας ή παρουσίασης 

προϊόντων, από το  φωτισμό στο χώρο συναντήσεων και στις προθήκες και από τον τρόπο 

με τον οποίο  φωτίζονται τα γραφιστικά και τα λογότυπα (όταν δεν ανήκουν στην κατηγορία 

των backlit). 

Δεν αρκεί να εξασφαλιστεί απλώς ισχυρός φωτισμός, αλλά αποτελεσματικός  φωτισμός για 

την ανάδειξη τόσο των εκθεμάτων όσο και της διάταξης και της διαμόρφωσης των 

περιπτέρων.  Το ζητούμενο είναι ο φωτισμός του περιπτέρου να είναι ατμοσφαιρικός και όχι 

επίπεδος και αδιάφορα ενιαίος.  

Θα πρέπει να προβλεφθεί γενικός φωτισμός και ειδικός φωτισμός που θα εξασφαλίζει τα 

απαιτούμενα επίπεδα και την ελεγχόμενη κατανομή φωτός σε διαφορετικές επιφάνειες και 

αντικείμενα ενδιαφέροντος. Είναι σημαντικός ο διαχωρισμός σε φωτιστικές ζώνες 

εξασφαλίζοντας διαφορετικό φωτισμό ανάλογα με τη λειτουργική ζώνη του περιπτέρου: 

Είναι σημαντική η διαφοροποίηση μεταξύ γενικού και εστιασμένου φωτισμού. 

Διαφορετικής έντασης φωτισμού  απαιτείται για τη ζώνη γευστικών δοκιμών, για το χώρο 

των εκθεμάτων και τη ζώνη συναντήσεων με τους επισκέπτες και για τις ζώνες κυκλοφορίας 

που πιθανώς θα δημιουργηθούν μέσα στο συνολικό περίπτερο. 

Οι πηγές φωτισμού πρέπει να βρίσκονται όσο γίνεται στο εξωτερικό όριο των περιπτέρων 

και να κατευθύνονται προς το εσωτερικό έχοντας εξασφαλίσει το κατάλληλο σύστημα 

στήριξης, ή να αναρτώνται από την οροφή του εκθεσιακού χώρου (ανάλογα με τους 

μηχανισμούς που προβλέπει ο εκθεσιακός χώρος και σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

έκθεσης). Ο φωτισμός δεν πρέπει να είναι εκτυφλωτικός ή έστω ενοχλητικός  για τους 

χρήστες του χώρου (εκθέτες, επισκέπτες). 

Είναι σημαντικό να επιλεγεί ο κατάλληλος βαθμός θερμότητας του φωτισμού που θα 

αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το συγκεκριμένο προϊόν. Ο φωτισμός όπου είναι 

δυνατό θα πρέπει να γίνει με ισχυρά, χαμηλής κατανάλωσης φωτιστικά (ιδανικά Led), τα 

οποία να αποδίδουν «θερμό» φωτισμό, (ο θερμός φωτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στο τομέα της έκθεσης οίνων και ποτών) σε συνδυασμό με ποσοστό «ψυχρού» φωτισμού 

σύμφωνα με την πρόταση φωτισμού.   

2.2.4 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

Ο ανάδοχος θα φροντίσει για τη υποβολή των αιτήσεων παροχών ρεύματος και νερού και 
εγκατάσταση του σχετικού νεροχύτη. Επίσης θα υποβάλει την αίτηση παροχής cable 
Internet με απόληξη RG45, στο περίπτερο της ENTERPRISEGREECE, εφόσον του ζητηθεί.  
 
Στα σημεία ρευματοληψίας του περιπτέρου, ο εργολάβος θα τοποθετήσει πίνακες 
διανομής, εφοδιασμένους με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. 
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Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να είναι γειωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα κυτία 
διανομής και οι διακλαδωτήρες θα είναι αφανείς. 
 
Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι επί μέρους γραμμές 
του περιπτέρου. 
Γενικά η όλη εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της Έκθεσης. 
 
 

2.2.5  Διακοσμητικά στοιχεία, χάρτες με Οινοποιητικές Περιοχές Ελλάδας και 
γραφικά  (αμπελώνες κ.λ.π.)  

Θα πλαισιώνουν τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει ο μελετητής 
και θα συμφωνήσει η ENTERPRISE GREECE. 

Οι δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων της ENTERPRISE GREECE, ενώ οι δαπάνες 
εκτύπωσης  βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρία. 

 

2.2.6 Σήμανση Ελληνικού περιπτέρου - Επιγραφές υπερυψωμένες (με τα logos 
που θα δοθούν από την ENTERPRISE GREECE ή θα προτείνει ο 
Ανάδοχος και θα επιλεγούν από την ENTERPRISE GREECE) 

 
Θα τοποθετηθούν επιγραφές αναλόγου μεγέθους για την ευκρινή αναγνώριση του 
περιπτέρου μέσα στην αίθουσα υπερυψωμένες ή αναρτημένες από την οροφή της 
Αίθουσας, (σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Έκθεσης), που να υποδηλώνουν την 
Ελληνική ταυτότητα (Γερμανικά και Αγγλικά)  

Θα πρέπει  να είναι μεγάλων διαστάσεων. Ιδανικά θα είναι φωτιζόμενες και από τις δύο 
μεριές και θα έχουν διττή λειτουργία τόσο όσον αφορά την προβολή της Ελληνικής 
συμμετοχής (γραφιστική και οπτική)  όσο και την ευχερή αναγνώριση της θέσης του εθνικού 
περιπτέρου μέσα στην αίθουσα (σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Έκθεσης), και να 
οριοθετούν κατά κάποιο τρόπο  το ελληνικό περίπτερο. 

Το σχήμα, το μέγεθος και ο αριθμός αυτών θα συμφωνηθεί σε συνεννόηση με την 
Enterprise Greece κατόπιν πρότασης του αναδόχου. Ενδεικτική λύση αναρτημένης 
σήμανσης παρουσιάζεται στο παράρτημα Α 

Όλες οι εκτυπώσεις των επιγραφών που θα αναρτηθούν είτε από την οροφή είτε σε τοίχους 
θα είναι υψηλής ανάλυσης και επικολλημένες σε σταθερό υλικό (kappa fix, plexiglas). 

Οι δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων της ENTERPRISE GREECE, καθώς και οι δαπάνες 
εκτύπωσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι δαπάνες ανάρτησης των banners από την οροφή της Αίθουσας δεν βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

Για τους εκθέτες του Ελληνικού Περιπτέρου, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει αυτοκόλλητα με το 
λογότυπο τους και 1 επιτοίχια εκτύπωση για την εσωτερική διακόσμηση του περιπτέρου 
τους χωρίς επιβάρυνσή τους. 

Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα.  

Η έγκαιρη συγκέντρωση των λογότυπων ανά εκθέτη είναι υποχρέωση του Ανάδοχου. 
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2.2.7 Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά 

 
Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά θα πλαισιώνουν τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε 
σημεία που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 
 
Οι δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» καθώς και οι δαπάνες εκτύπωσης βαρύνουν την Ανάδοχο 
εταιρία. 
Ο Ανάδοχος αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα επικοινωνήσει με 
όλους τους εκθέτες και υποχρεούται να συγκεντρώσει έγκαιρα από τον κάθε εκθέτη το  
εικαστικό, φωτογραφικό, γραφιστικό ή άλλο συμφωνημένο με την EG οπτικό υλικό για  τις 
ανάγκες σε  διακόσμηση του κάθε περιπτέρου.  Η έγκαιρη συγκέντρωση του φωτογραφικού 
ή άλλου υλικού που θα προμηθεύσει ο κάθε εκθέτης για αναπαραγωγή είναι υποχρέωση 
του Ανάδοχου.  
Ο Ανάδοχος  θα θέσει πλέον  τις προδιαγραφές των εκτυπώσεων (αποχρώσεις, διαστάσεις 
θεματολογία κτλ), πάντοτε μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της EG  για την 
συγκεκριμένη έκθεση, προκειμένου  να επιτευχθεί ένα ενιαίο ύφος στην παρουσίαση των 
γραφικών  και διακοσμητικών στοιχείων. Στόχος είναι να ομογενοποιηθεί το εκ των 
πραγμάτων ποικιλόμορφο οπτικό διαφημιστικό υλικό που θα δοθεί από τον κάθε εκθέτη 
μέσα από τον προσδιορισμό του θέματος της  φωτογραφίας,  της τεχνοτροπίας εκτύπωσης 
κτλ. 
 
 

2.2.8 Ατομικά stand – Εξοπλισμός 

Το Ελληνικό περίπτερο της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. αποτελείται από ατομικά stands, καθώς και από 
ομαδικά stands.   

Για κάθε ατομικό stand θα προβλέπονται: 

• 1 μεγάλο διαφανοσκόπιο που θα τοποθετηθεί στο βάθος του περιπτέρου μπροστά από 

τον τοίχο της πλάτης του. 

• 1  ορθογώνιο παραλληλόγραμμο τραπέζι με 4  καθίσματα  

• 1 ή 2 πάγκους  γευσιγνωσίας με μικρά ψυγεία (60 λίτρων) με σκαμπό κατάλληλου ύψους 

• 1 ή 2 βιτρίνες, κύβους,  ράφια κ.λ.π. 

 

Κάθε ατομικό  stand  θα είναι εξοπλισμένο  τουλάχιστον με: 

• 1 ή 2 καλάθια αχρήστων (για τα μεγαλύτερα stand  θα προβλέπεται ανάλογος αριθμός)  

• Διακοσμητικά στοιχεία 

• Επιγραφή με την επωνυμία της επιχείρησης και λογότυπό της στη μετώπη του stand και 

στον πάγκο γευσιγνωσίας. Τα γωνιακά stands,  καθώς  επίσης και τα stands  3 όψεων θα 

έχουν από 1 επιγραφή και 1 λογότυπο σε κάθε πρόσοψη. 

• 1 πρίζα σούκο  (στα μεγαλύτερα θα προβλέπεται ανάλογος  αριθμός)   

• 1 θήκη για έντυπα 

• 1 αυτοστήρικτο plexiglas με τον Οινοποιητικό Χάρτη της Ελλάδας σε διαστάσεις Α4, που 

θα τοποθετηθεί δίπλα ή επάνω στο counter του εκθέτη. Ο χάρτης θα δοθεί στον 

Ανάδοχο από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε σε αρχείο pdf, θα εκτυπωθεί και θα τοποθετηθεί από τον 

Ανάδοχο. 
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• Τουλάχιστον ένα διπλό ντουλάπι χαμηλό με κλειδαριά. 

• Σε περίπτωση που στο stand ζητηθεί αποθήκη από τον εκθέτη, σε αυτή θα υπάρχουν 

δύο ράφια και άγκιστρα για το κρέμασμα των παλτό. 

    

2.2.9 Ομαδικά stands  

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη για τα  Ομαδικά stands τα οποία θα είναι ανοιχτής 
διάταξης (open space).  

Τα ομαδικά περίπτερα θα είναι εξοπλισμένα με : 

• 1 counter (πάγκο γευσιγνωσίας)  ανά εκθέτη με κρυφό φωτισμό 

• 1 σκαμπό κατάλληλου ύψους, χρώματος μαύρου και με σχέδιο παραπλήσιο του 
προτεινόμενου (παράρτημα Α).  

• 1 μικρό ψυγείο 60 λίτρων κάτω από το counter(πάγκο γευσιγνωσίας) ανά  εκθέτη,   

• 1 τραπέζι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με τις ανάλογες καρέκλες ανά εκθέτη ,  

• Μία ή δύο βιτρίνες για κάθε εκθέτη, για την προβολή των κρασιών τους. Ιδανικά, θα 
κατασκευαστούν από μεταλλικό σκελετό διατομής 20x20χιλ. και χρώματος μαύρου. 
Οι διαστάσεις αυτών των βιτρινών θα πρέπει να προσαρμοστούν στις διαστάσεις 
του χώρου, προκειμένου να μην καταλαμβάνουν μεγάλη επιφάνεια σε κάτοψη και 
να φιλοξενούν το δυνατότερο περισσότερες φιάλες κρασιών.  
Θα φέρουν κρυφό φωτισμό που θα φωτίζει τις φιάλες από κάτω προς τα πάνω. 

• 1 φωτεινό διαφανοσκόπειο ελεύθερης τοποθέτησης (Μ 0,90xB0,20xY0,20) ανά 
εκθέτη. Το διαφανοσκόπειο θα πρέπει να αναρτηθεί πάνω από κάθε πάγκο 
γευσιγνωσίας και θα στηριχτεί στην αντίστοιχη τρέσα της οροφής η οποία θα 
εξυπηρετεί ταυτόχρονα τις ανάγκες στήριξης γενικού φωτισμού του περιπτέρου, 
αλλά και τις ανάγκες στήριξης των banner. Στην όψη θα έχει λευκή επιφάνεια 
πλεξιγκλάς πάνω στην οποία θα επικολληθεί το λογότυπο κάθε εκθέτη. Στο κάτω 
μέρος του θα  προσαρμοστούν δύο σποτ  χωνευτά που θα φωτίζουν την οριζόντια 
επιφάνεια του πάγκου γευσιγνωσίας. Η επιλογή του υλικού του περιβλήματος του 
διαφανοσκοπείου θα γίνει από τον ανάδοχο με βασικό κριτήριο επιλογής το 
μικρότερο δυνατό ειδικό βάρος. Το χρώμα του περιβλήματος θα είναι μαύρο.   

• Επωνυμίες των φορέων  (Περιφέρεια, Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι ) και όλων των  

εκθετών και λογότυπα, και ότι άλλο κρίνει απαραίτητο ο μελετητής.  

• Ντουλαπάκια που κλειδώνουν με αποθηκευτικό χώρο για εξυπηρέτηση των 

εκθετών. 

• 1 θήκη για έντυπα 

• 1 αυτοστήρικτο plexiglas με τον Οινοποιητικό Χάρτη της Ελλάδας σε διαστάσεις Α4, 

που θα τοποθετηθεί δίπλα ή επάνω στο counter του εκθέτη. Ο χάρτης θα δοθεί 

στον Ανάδοχο από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε σε αρχείο pdf, θα εκτυπωθεί και θα τοποθετηθεί 

από τον Ανάδοχο.    

• 1 καλάθι αχρήστων για κάθε εκθέτη 

 
Θα δημιουργηθεί ένα ομαδικό περίπτερο επιφάνειας 56,65 τ.μ, ένα επιφάνειας 93,00 τ.μ. 
και ένα επιφάνειας 22,73 τ.μ. Ο διαχωρισμός τους από τα γειτονικά ατομικά περίπτερα, 
προκειμένου να μην δημιουργήσουν σε αυτά οπτικό εμπόδιο,  κατά ένα μέρος θα γίνει με 
τοίχο  και κατά ένα μέρος θα γίνει με ζαρντινιέρα ύψους 1,10 μ. στην οποία θα 
τοποθετηθούν τεχνητά φυτά (κατά προτίμηση αντίγραφα κλιμάτων) 

Στην πλάτη των διαχωριστικών τοίχων και καθ΄ όλο το μήκος τους θα τοποθετηθούν 
φωτεινά διαφανοσκόπεια που θα καλύπτουν σχεδόν όλο του ύψος του τοίχου ξεκινώντας 
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από τη στάθμη 1,10 μ. . Τα φωτεινά διαφανοσκόπεια θα διαθέτουν εκτύπωση σε όλη την 
επιφάνειά τους.  

Στα δύο μεγάλα ομαδικά περίπτερα θα κατασκευαστεί  από ένα μικρό wine bar στο 

καθένα.  Ο  χώρος του κάθε wine bar καταλαμβάνει περίπου 5,30 τ.μ. και προορίζεται για 

γευστικές δοκιμές με τη καθοδήγηση sommelier ή για ελεύθερες γευστικές δοκιμές και 

προγραμματισμένες παρουσιάσεις.  

Κάθε wine bar θα περιλαμβάνει:  

• λευκό πάγκο εργασίας  και σε δεύτερο επίπεδο επιφάνεια για τις ανάγκες της 

γευσιγνωσίας αλλά και για τη  χρήση μπλοκ σημειώσεων εκ μέρους των 

επισκεπτών. Τόσο η επιφάνεια του πάγκου εργασίας όσο και η επιφάνεια χρήσης 

των επισκεπτών, θα κατασκευαστούν είτε από λευκή μελαμίνη είτε θα καλυφτούν 

από λευκό φύλλο πλέξιγκλας πάχους 3χιλ, προκειμένου να διευκολυνθεί το 

καθάρισμα αυτής.  

• Αποθηκευτικούς χώρους κάτω από πάγκο για καλάθια με ποτήρια καθαρά και 

χρησιμοποιημένα.  

• Δύο ψυγεία 60 λίτρων κάτω από τον πάγκο 

• 8 σκαμπό. 

 

Ο Ανάδοχος, αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα επικοινωνήσει με 
όλους τους εκθέτες και θα φροντίσει για τις ανάγκες σε εξοπλισμό και διακόσμηση του κάθε 
εκθέτη, μετά από συνεννόηση μαζί του. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας.  

 
2.2.10 Κουζίνα εξυπηρέτησης εκθετών - Αποθήκη Enterprise Greece  

Ο εργολάβος θα εξοπλίσει την Κουζίνα και την Αποθήκη της ENTERPRISE GREECE με: 

• 1 διπλό νεροχύτη, πάγκους  εργασίας, δύο σειρές ράφια βάθους 30 εκατ. 

περιμετρικά καθώς και ράφια αποστράγγισης πλυμένων  επάνω από τους 

νεροχύτες. 

• 2 μικρά ψυγεία, 4 καφετιέρες.  

• Οι χώροι θα έχουν πόρτες που θα κλειδώνουν και θα είναι αρκετά φαρδιές για να 

μπορούν να μπουν με ευκολία τα καροτσάκια τρόλεϊ . 

• 2 ντουλάπια πολλαπλών θέσεων φύλαξης με κλειδαριά (lockers) 

• περιμετρικά ράφια ικανά να φέρουν κιβώτια και βαριά αντικείμενα 

• γάντζους για το κρέμασμα παλτών 

• ικανό αριθμό πριζών για την εύρυθμη λειτουργία της κουζίνας 

• ο εξωτερικός τοίχος της κουζίνας θα καλυφθεί με γραφικά 

• Ράμπα για την εύκολη πρόσβαση των καροτσιών εξυπηρέτησης 

• Πόρτα με μηχανισμό επαναφοράς 

 

Θα υπάρχει ξεχωριστεί αποθήκη με πόρτα που θα κλειδώνει για την φύλαξη των κρασιών 

του χώρου ελεύθερης γευσιγνωσίας. Ο χώρος αυτός θα εξοπλιστεί με: 

• Ράφια περιμετρικά για την αποθήκευση φιαλών κρασιών 

• 2 ψυγεία 60 λίτρων 
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• 2 πρίζες 

 
2.2.11 Χώρος Ελεύθερης Γευσιγνωσίας (Free Tasting Area) 

Ο Χώρος Ελεύθερης Γευσιγνωσίας καταλαμβάνει περίπου 55μ2 και προορίζεται για 
ελεύθερες γευστικές δοκιμές και προγραμματισμένες παρουσιάσεις. 

• 2 λευκά μοναστηριακά τραπέζια παραλληλόγραμμα 12 θέσεων το καθένα 

• 3 πάγκους που θα εξυπηρετήσουν της ανάγκες ελεύθερης δοκιμής κρασιών (free 

tasting) 

• 1 πάγκο προετοιμασίας 

• Χαμηλά διάφανα διαχωριστικά που θα οριοθετήσουν και θα περιορίσουν το χώρο 

της ελεύθερης δοκιμής κρασιών από το διάδρομο. 

Τόσο ο πάγκος προετοιμασίας όσο και οι πάγκοι της ελεύθερης δοκιμής κρασιών θα 
κατασκευαστούν από υλικό που θα επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της επιφάνειας 
(μελαμίνη ή πλεξιγκλάς) και θα έχει χρώμα λευκό.  
Οι πάγκοι δοκιμής κρασιών θα πρέπει να έχουν δύο επίπεδα για την τοποθέτηση των 
κλειστών και των ανοιχτών φιαλών.  Το άνω επίπεδο θα έχει φωτισμό που θα φωτίζει 
τις φιάλες από κάτω προς τα πάνω 
Ιδανικά στο άνω μέρος θα υπάρχει κρεμαστή μεταλλική ράγα που θε επιτρέψει την 
τοποθέτηση των καθαρών ποτηριών.  
Πάνω από τη ράγα θα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης εκτύπωσης του τίτλου των 
ποικιλιών των κρασιών, που θα αλλάζει κάθε μέρα, ανάλογα με την κάθε 
προγραμματισμένη εκδήλωση. 
Στο κάτω μέρος θα υπάρχουν ντουλάπια αποθήκευσης με κλειδαριά. 
Οι τρεις τοίχοι της περιοχής του «free tasting zone» θα καλυφθούν από έγχρωμες 
εκτυπώσεις. 
Ο χώρος των δύο παραλληλόγραμμων τραπεζιών, ιδανικά θα διαχωρίζεται από τον 
χώρο ελεύθερης δοκιμής κρασιών  με μη συμπαγές διαχωριστικό και θα φωτιστεί με 
φωτισμό τραπεζαρίας.   

 
2.2.12 Γραφείο EG 

• 1 τραπέζι παραλληλόγραμμο ή στρογγυλό τουλάχιστον 4 θέσεων με τις αντίστοιχες 
καρέκλες 

• 2 πρίζες 

• 1 στήλη ντουλάπια πολλαπλών θέσεων φύλαξης με κλειδαριά (lockers) 

• 1 επιδαπέδιο φωτιστικό 

• 1 ψυγείο 60 λίτρων 

• 1 καλάθι αχρήστων 
Ο εξωτερικός τοίχος των γραφείων προς το διάδρομο θα καλυφθεί από έγχρωμη 
εκτύπωση. 

 
2.2.13 Επιπλέον εξοπλισμός περιπτέρων 

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την παροχή του κάτωθι μικροεξοπλισμού: 
 

• Ένα καρότσι μεταφοράς φορτίου με δύο ρόδες.  

• Τέσσερα διώροφα καρότσια τρόλεϊ για τις ανάγκες της εξυπηρέτησης των εκθετών 
σε ποτήρια και πτυελοδοχεία. 
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3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

  Η παραδοτέα αρχιτεκτονική μελέτη θα περιλαμβάνει για κάθε μια από τις δύο εκθέσεις: 

1. Σχέδια σε κλίμακα 1: 50 του συνολικού εκθεσιακού χώρου ανά νησίδα: 

• Κατόψεις 

• Συνολικές όψεις σε όλους τους κοινόχρηστους και εσωτερικά του περιπτέρου  
           προτεινόμενους διαδρόμους 

• Δύο ενδεικτικές  τομές 

• Σχέδιο άνοψης με αποτύπωση θέσης  φωτιστικών σωμάτων 

2. Σχέδια σε κλίμακα 1:20 και 1:10, 1:5 ανάλογα με τον απαιτούμενο βαθμό λεπτομέρειας, του 
επιμέρους εξοπλισμού (πχ πάγκος γευσιγνωσίας, τραπέζι συναντήσεων, εκθεσιακός χώρος 
ανάρτησης προϊόντων) με αναλυτική αναγραφή διαστάσεων και περιγραφή υλικών και 
οποιονδήποτε άλλων στοιχείων κρίνονται απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση της  
πρότασης. 

Γ.  Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις: Δύο απόψεις κάθε τύπου περιπτέρου θα 
πρέπει να γίνεται αναφορά στο τύπο του περιπτέρου (ατομικό 1, γωνιακό 2 ) στον υπότιτλο 
της αντίστοιχης παρουσίασης δύο τουλάχιστον απόψεις των κοινόχρηστων χώρων. 

 
Δ. Συνολική τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση από ψηλά  (bird view) της συνολικής 

διάταξης των περιπτέρων 
 
Ε. Τεχνικές περιγραφές: 
 
Ε1  Τεχνική περιγραφή όπου θα περιγράφεται η βασική ιδέα της πρότασης και οι επιμέρους 

συνθετικές και κατασκευαστικές επιλογές της μελέτης, οι προτεινόμενοι χρωματικοί 
συνδυασμοί με την αντίστοιχη κωδικοποίηση (ral, προτεινόμενο ενδεικτικό δειγματολόγιο 
για ριπολίνη ή πλαστικό, pantone κτλ) και  τα υλικά (περιγραφή, πάχη κτλ). 

Ε2 Περιγραφή  της μεθοδολογίας εκτέλεσης & υλοποίησης του Έργου. Θα πρέπει να 
πιστοποιείται ο τρόπος υλοποίησης και οργάνωσης των φάσεων μελέτης και κατασκευής 
μέσω κατάθεσης περιγραφής των εργασιών ή χρονοδιαγράμματος όπου θα περιγράφονται 
οι αρμοδιότητες των συνεργατών καθώς και η αλληλουχία και η αλληλεξάρτηση των 
διαφορετικών φάσεων και εργασιών για την πλήρη και ποιοτική υλοποίηση του έργου. 

Ε3 Τεχνική περιγραφή όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές και ο αριθμός των 
φωτιστικών, τύπος, ισχύς, βαθμός θερμότητας, χαρακτηριστικά, θέση και χρήση.  

 
Ζ. Αναλυτική μελέτη σήμανσης γραφικών σήμανσης περιπτέρων και κοινόχρηστων χώρων.  
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4. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα για κάθε μια από τις δύο 
εκθέσεις: 
 

• Τη συμπλήρωση – μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες-  όλων των τεχνικών φορμών   που 
απαιτούνται από την έκθεση (ηλεκτρικό, νερό , ασφάλεια κ.λ.π) σύμφωνα με τις οδηγίες της 
έκθεσης και σε συνεννόηση με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε 

• Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, άμεση 
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού.  

• Ασφάλιση του συνολικού περιπτέρου (τα υλικά και την κατασκευή) καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Έκθεσης 

• Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της Έκθεσης  

• Επί τόπου διόρθωση επιγραφών στις μετώπες των περιπτέρων των συνεκθετών με τους 
διακριτικούς τίτλους τους. 

• Άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων 
καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της Έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις 
κλοπής). 

• Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον Ανάδοχο και μόνο. 

• Η σήμανση στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου είναι δαπάνη που αφορά τον κατασκευαστή 
στο σύνολό της. 

• Εφαρμογές των γραφικών με βάση την αναλυτική μελέτη σήμανσης γραφικών που έχει 
υποβληθεί και έχει γίνει αποδεκτή από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε προοπτικό σήμανσης σε όλες τις 
αίθουσες 

• Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και, αφού τους δώσει 
λεπτομερείς διαστάσεις και προδιαγραφές εκτύπωσης, να συλλέξει το φωτογραφικό υλικό 
το οποίο θα τοποθετήσει σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη.  

• Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τροποποίηση ή και δημιουργία μακετών σε υψηλή ανάλυση 
για τις εκτυπώσεις. 

• Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα σχέδια, τις φωτογραφίες και τα κείμενα της τεχνικής 
προσφοράς και σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
 

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Οι διαστάσεις, όπου αυτές αναφέρονται, είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν σύμφωνα 
με την αρχιτεκτονική πρόταση που θα υποβάλει ο Ανάδοχος.  
 
Τα συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα κάθε περιπτέρου στην αναφερόμενη Έκθεση στην 
παρούσα Διακήρυξη, μπορούν να αυξομειωθούν από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., οπότε θα αυξομειωθεί 
αντίστοιχα και το εργολαβικό τίμημα της κατασκευής εκάστου των περιπτέρων με την 
συμφωνηθείσα τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, εντός της ανώτατης συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 
 
Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε δεν συμμετέχει με περίπτερό της στην έκθεση, ο Ανάδοχος 
δεν δικαιούται από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. αποζημίωσης. 
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Στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. παρέχεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και χωρίς οιαδήποτε οικονομική 
υποχρέωση της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις αρχιτεκτονικές λύσεις ή 
τμήματα αυτών για την κατασκευή άλλων εκθέσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, πλέον 
αυτής της Έκθεσης που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να διασφαλίσει χωρίς κόστος για την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. τα σχετικά και συγγενικά 
πνευματικά δικαιώματα, κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 13 της παρούσας αναφερόμενα. 
 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Χρηματοδότηση  
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας προμήθειας / υπηρεσίας είναι ο οργανισμός 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ», Κωδ. ΣΑ 0285. Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α: 61 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 
193.000,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

  
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα: 
 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα 
 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα 
συμμόρφωσης, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. 
Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του πίνακα συμμόρφωσης. 
 
α) Στήλη Α/Α. 
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης προδιαγραφής, 
 
β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Στη στήλη αυτή περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για 
τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
 
γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές 
θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με τους οποίους ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως 
απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 
 
δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / 
ΟΧΙ 
 

Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

   
FRUITLOGISTICA 
2020 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
PROWEIN 
2020 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
(όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

NAI     

2 Αρχιτεκτονική μελέτη 
(όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

NAI     

3 Η κατασκευή – μελέτη 
θα πρέπει να είναι 
απόλυτα σύμφωνη με 
τον Κανονισμό της 
Έκθεσης 

NAI     

4 Δομή περιπτέρου 
(όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

ΝΑΙ     
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5 ΔΑΠΕΔΟ (όπως 
αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

NAI     

6 ΦΩΤΙΣΜΟΣ (όπως 
αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

NAI     

7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (όπως 
αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

NAI     

8 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ 
(όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

NAI     

9 Επιγραφές 
υπερυψωμένες ή 
κρεμάμενες (με τα 
logos που θα δοθούν 
από την ΕΕΕΕΕ ή θα 
προτείνει ο Ανάδοχος 
και θα επιλεγούν από 
την ΕΕΕΕΕ). (όπως 
αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

NAI     

10 ΑΤΟΜΙΚΑ STANDS 
(όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

NAI     

11 ΟΜΑΔΙΚΑ STANDS 
(όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

NAI     

12 Χώρος Ελεύθερης 
Γευσιγνωσίας 

NAI     

13 Χώρος Γραφείου 
Πληροφοριών-
Reception (όπως 
αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

NAI     

14 ΚΟΥΖΙΝΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΕΚΘΕΤΩΝ (όπως 
αναφέρεται στο 

ΝΑΙ     



 

Pa
ge

8
5

 

 
 
 
 
Επώνυμο και όνομα: […………………………………………………………………] 
 
Εξουσιοδοτημένος να υπογράψει την προσφορά αυτή εκ μέρους του:  
 
[…………………………………………………………………………………………...]  
 
Τόπος και Ημερομηνία: […………………………………………………………….…………. 
 
Υπογραφή και Σφραγίδα εταιρίας: 
 
[…………………………………………………………….……] 
 
 

Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

15 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
(όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

     

16 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ (όπως 
αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

NAI     

17 ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (όπως 
αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

NAI     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα9  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε- Enterprise Greece] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99200058] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κα Ευφροσύνη Ζωγοπούλου] 

- Τηλέφωνο: [210-3355795] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [f.zogopoulou@eg.gov.gr] 

-Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[http://www.enterprisegreece.gov.gr/]] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [39154100-7] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [19PROC006022591] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΟΧΙ] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι10 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση11; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»12 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο13: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

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

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

 
 



 

Pa
ge

8
9

 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους14; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ15  

 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 
φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες16 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
▪ συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση17· 
▪ δωροδοκία18,19· 
▪ απάτη20· 
▪ τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες21· 
▪ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας22· 
▪ παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων23. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου24 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]25 

Εάν ναι, αναφέρετε26: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]27 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)28; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν29: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης30, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;31 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 32 
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[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου33; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις34 
: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 
 

 



 

Pa
ge

9
8

 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις35  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα36; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 37, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 
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πληροφορίες:  

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης38; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια39 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

[] Ναι [] Όχι 
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

ε) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του ο λόγος 
αποκλεισμού της περίπτωσης γ της 
παραγράφου 2.2.3.2. της διακήρυξης (επιβολή 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας). 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/200540: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[……] 

 
 



 

Pa
ge

1
0

2
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 
Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής41; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής 42: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξής43: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες44 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y45 -και η αντίστοιχη 
αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη 
. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς46, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς47, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς48: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες49, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 
για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

[……] 
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ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων50 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  
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[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας51 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

 

[] Ναι [] Όχι 
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αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά52, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι53 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]54 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται55, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν56. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 
 

 



 

Pa
ge

1
1

2
 

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
1 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμύρια ευρώ. 
1 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 
1 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
1 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
1  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 
1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 
1 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
1 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
1 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
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1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
1 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  
1 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  
1 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
1 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
1 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
1 Άρθρο 73 παρ. 5. 
1 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
1 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
1 Πρβλ άρθρο 48. 
1  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
1 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
1 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 
1  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
1  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
1 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
1 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
1 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
1 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
1 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
1 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
1 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
1 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
1 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 ΦΕΚ Σύστασης 

2 
Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας και αντίγραφο του 
Φ.Ε.Κ. όπου έγινε η σχετική δημοσίευση. 

3 
Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 
τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας. 

4 

Το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που διοικεί 
την εταιρεία, η συγκρότησή του σε σώμα και η αρμοδιότητα εκπροσώπησής της. (Σε 
περίπτωση που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ. .ή δεν απαιτείται η δημοσίευση 
στο ΦΕΚ προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας και η 
απόδειξη κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ). 

Σημείωση: Εάν την προσφορά υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας φυσικό 
πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, όπως αυτός προκύπτει από 
τα παραπάνω έγγραφα, απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου της απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία παρέχεται η σχετική πληρεξουσιότητα. 

 
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 
Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας και αντίγραφο του 
ΦΕΚ. όπου έγινε η σχετική δημοσίευση. 

2 
Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί καταστατικών 
τροποποιήσεων. 

3 

Επίσημο αντίγραφο του πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό διαχειριστή, 
εάν αυτός δεν καθορίζεται στο καταστατικό, ή Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής του. (Σε περίπτωση 
που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ. .ή δεν απαιτείται η δημοσίευση στο ΦΕΚ 
προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας και η απόδειξη 
κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ).  

 
Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας 
και τυχόν τροποποιήσεων του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού.  

2 
Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί καταστατικών 
τροποποιήσεων. 

 
Φυσικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τυχόν 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

μεταβολές. 

 
Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν  
υποχρεωτικά: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 
Για κάθε Μέλος της Ένωσης  πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με 
την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός) όπως περιγράφονται ανωτέρω. 

2 

Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ με το οποίο : 

o συστήνεται η Ένωση  

o αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει 
κάθε Μέλος της Ένωσης/ στο σύνολο της Προσφοράς,  

o δηλώνεται ότι όλα τα Μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε 
ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Ένωσης/ και ίδια για την εμπρόθεσμη και 
σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, 
εκτέλεση του έργου. 

o δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 
Μελών της Ένωσης Οικονομικών Φορέων (leader) 

o ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της 
στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

3 

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης από το οποίο να προκύπτει η 
έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 

o στην Ένωση και 

o στο Διαγωνισμό. 

 
 
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ) και τα νομιμοποιητικά αυτών έγγραφα 
εφαρμόζονται τα άρ. 43 επ. του ν. 4072/2012, όπως ισχύει. 
Ειδικότερα, προσκομίζονται τα κάτωθι: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 
Ισχύον (κωδικοποιημένο) Καταστατικό, όπως έχει καταχωρηθεί και τηρείται στο 
ΓΕΜΗ.  

2 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ. 

 

Σε περίπτωση υποψηφίου με έδρα την αλλοδαπή,  τα έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, τα οποία θα 
είναι νόμιμα δημοσιευμένα – αν αυτό απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής τους και από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του 
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υποψηφίου καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή 
τους. 

 



 

Pa
ge

1
1

8
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 
Γέννησης: 

            /         / Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

Ίδρυμα Πτυχίο Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 

    

    

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

 

Θέση ή Έργο Εργοδότης Καθήκοντα 
Από: 

(μμ/εεεε) 

    

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
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Θέση ή Έργο Εργοδότης Καθήκοντα 
Χρονική Περίοδος  

(μμ/εεεε) 

    

    

Βεβαιώνω ότι τα ανωτέρω δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή. 
 [υπογραφή στελέχους] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 
Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, τις προϋποθέσεις και τους χρονικούς 
περιορισμούς που έχουν τεθεί, χωρίς επιφυλάξεις ή περιορισμούς, δεσμευόμαστε να 
εκτελέσουμε όλες τις εργασίες για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για το 
έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και 
της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς 
Εκθέσεις: 
 

i) FRUITLOGISTICA 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Φεβρουαρίου 
2020 στο Βερολίνο της Γερμανίας και 

ii) PROWEIN 2020, η οποία θα λάβει χώρα από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας». 

 
και παραθέτουμε τον κάτωθι Πίνακα Προϋπολογισμού: 

Α/Α  FRUITLOGISTICA 2020 PROWEIN 2020 

 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ή 

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠ

Η 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ή 

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠ

Η 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1.  ΔΑΠΕΔΟ       

2.  ΔΟΜΗ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

      

3.  ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ       

4.  ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-

ΜΕΤΩΠΕΣ 

      

5.  ΒΙΤΡΙΝΕΣ 

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ 

      

6.  ΤΡΑΠΕΖΙΑ       

7.  ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ- 

ΣΚΑΜΠΩ 

      

8.  ΨΥΓΕΙΑ       

9.  ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

ΕΚΘΕΤΩΝ 

      

10.  ΚΑΛΑΘΙΑ 

ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

      

11.  ΚΟΥΖΙΝΑ-

ΑΠΟΘΗΚΗ 

ENTERPRISE 

GREECE 

      

12.  ΑΠΟΘΗΚΕΣ       



 

Pa
ge

1
2

1
 

 
 
Βάση των ανωτέρω, η τιμή μονάδος ανά κατασκευαζόμενο τετραγωνικό μέτρο είναι: 
………€/τμ πλέον ΦΠΑ και δεν ξεπερνά το ανώτατο προϋπολογιστικό κόστος των 250 €/τμ. 
 
 
Βάση των ανωτέρω, η συνολική τιμή της προσφοράς μας είναι:     
………… συν ΦΠΑ ……… σύνολο ………. 
Επώνυμο και όνομα: […………………………………………………………………] 
Εξουσιοδοτημένος να υπογράψει την προσφορά αυτή εκ μέρους του:  
 
[…………………………………………………………………………………………...]  
 
Τόπος και Ημερομηνία: […………………………………………………………….…………. 
Υπογραφή και Σφραγίδα εταιρίας: 
 
[…………………………………………………………….……] 

13.  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

      

14.  ΦΩΤΙΣΜΟΣ       

15.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

      

16.  ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

ΕΛΛΑΣ-BANNERS 

      

17.  ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

ΕΚΘΕΤΩΝ 

      

18.  ΓΡΑΦΙΚΑ       

19.  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ       

20.  ΧΩΡΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ 

      

21.  ΕΡΓΑΤΙΚΑ (Κόστος 

ανά εργάτη, 

διαμονή, 

ασφάλιση κλπ.)  

      

22.  ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ       

23. 2

2

. 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 

ΚΕΡΔΟΣ 

      

 ΣΥΝΟΛIKH TIMH 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

      

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜ

ΕΝΟ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Σχέδιο Σύμβασης  

«Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του 
εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της 
Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις: 
 

i. FRUITLOGISTICA 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 
Φεβρουαρίου2020 στο Βερολίνο της Γερμανίας  

και 
ii. PROWEIN 2020, η οποία θα λάβει χώρα από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο 

Ντίσελντορφ της Γερμανίας».  
 

Αριθμός Προκήρυξης: 20/2019 
 

Στην Αθήνα σήμερα την ___________________ 2020 και στην έδρα (λεωφ Βασιλίσσης 
Σοφίας αρ.109) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε», και με διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece» 
 
ΜΕΤΑΞΥ:  
 
α) Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», και με διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», που εδρεύει 
στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 109, Τ.Κ. 10521, με Α.Φ.Μ.094439436, 
Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, (στο εξής καλουμένης «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Enterprise Greece») και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον/τους ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 β) της εταιρείας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ που εδρεύει στην 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, η οποία νόμιμα εκπροσωπείται στην 
παρούσα από τον ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ βάσει του από ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΕΚ 
ΑΕ/ΕΠΕ, αρ. φύλλου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και που θα αποκαλείται στο εξής για λόγους συντομίας 
Ανάδοχος, 
 
αφού έλαβαν υπόψη τους: 
 
Τις διατάξεις : 

• το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»του ν. 4270/2014 (Α' 143) 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», στο βαθμό που τυγχάνει εν 

προκειμένω εφαρμογής, όπως ισχύει. 

• το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• τη παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• Την παρ.3 του  άρ. 4 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.,  
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• το 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”, 

• το άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

• το άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

• το 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”, 

• το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

• το ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις” 

• το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

• το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 

• τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

• τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

• Το υπ’ αρ. 81/8.7.2019 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 119/8.7.2019 Τεύχος πρώτο, Περί Σύστασης, 

συγχώνευσης, μετονομασίας και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων. 

• Την υπ’ αριθμ. Π46Ι-50965 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 763/20-09-

2019) με θέμα αποδοχή παραίτησης και ορισμός Προέδρου -Διευθύνοντος Συμβούλου 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 

και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.”. 

• Την υπ’ αριθ. Π46Ι-59349/09.10.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 852/14.10.2019) απόφαση του 

Υπουργού Εξωτερικών «Τροποποίηση της αριθμ. απόφασης Π46Ι-50965/20.9.2019 

(ΥΟΔΔ 763) απόφασης, αντικατάσταση και ορισμός και Προέδρου και Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. “Enterprise Greece A.E.».  

• Την υπ’ αριθμ. Π 46Ι-64969 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 950/11-11-2019) απόφαση «Τροποποίηση της 

Π46Ι-59349/09.10.2019 (ΥΟΔΔ 852) απόφασης, παύση δύο Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.», με δ.τ. «Enterprise Greece Α.Ε.» λόγω αλλαγής του καταστατικού 

αυτής» του Υπουργού Εξωτερικών. 
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• Την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 

και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» από τη Συνεδρίαση υπ’ αριθ. 342/14.11.2019 περί α. 

νέας συγκρότησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, β. εκπροσώπησης της 

εταιρείας και γ. παροχής δικαιώματος υπογραφής (ΑΔΑ: ΩΑΣΘ46ΨΧ6Σ-ΤΗΑ). 

• Την απόφαση  340/24.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΧΝ746ΨΧ6Σ-8ΤΝ) του Δ.Σ. της «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»  Συνεδρίαση για την έγκριση του  Α΄ 

τριμήνου του προγράμματος προώθησης εξαγωγών του τομέα Εξωτερικού Εμπορίου της 

εταιρίας για το έτος 2020. 

• Την με Α.Π. 24780/20.11.2019 (ΑΔΑ: 63ΧΦ46ΨΧ6Σ-Ο8Ρ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης για το σύνολο του προϋπολογισμού της συμμετοχής 

της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» στη Διεθνή Έκθεση 

Fruitlogistica 2020, η οποία θα λάβει χώρα από 5 έως 7 Φεβρουαρίου 2020 στο 

Βερολίνο της Γερμανίας.  

• Την με Α.Π. 24774/20.11.2019 (ΑΔΑ: ΩΖΖΛ46ΨΧ6Σ-Ξ23) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης για το σύνολο του προϋπολογισμού της συμμετοχής 

της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» στη Διεθνή Έκθεση 

Prowein 2020, η οποία θα λάβει χώρα από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο Ντίσελντορφ 

της Γερμανίας.  

• Την με αρ. πρωτ. 224969/04-12-2019 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε» για την 

προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. 

• 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. 

• Το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, που κατακυρώθηκε 

οριστικά και εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ. ……………………………………….. απόφαση του 

Αρμοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία 

………………………………………. ενταύθα δεύτερη συμβαλλόμενη, σύμφωνα με τους όρους 

της υπ’ αρ. 20/2019 αναλυτικής διακήρυξης και με βάση την προσφορά που κατέθεσε η 

εταιρεία αυτή.(«απόφαση κατακύρωσης») 

• Τη δήλωση της ανωτέρω εταιρείας, που στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος», ότι έλαβε 

πλήρη γνώση όλων των προαναφερομένων διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών, ως 

και των όρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτά, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα αυτού 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση στην ανάδοχο του έργου της 
μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, ενοικίασης εξοπλισμού, της διακόσμησης, της 
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αποξήλωσης των περιπτέρων και της απομάκρυνσης υλικών από τον εκθεσιακό χώρο, στο 
πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις  Διεθνείς  Εκθέσεις: 
 

i. FRUITLOGISTICA 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Φεβρουαρίου2020 
στο Βερολίνο της Γερμανίας  

και 
 

ii. PROWEIN 2020, η οποία θα λάβει χώρα από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας.  

 
 καθώς επίσης και της παροχής όλων των απαραίτητων συναφών υπηρεσιών κατά τη 
διάρκεια των ανωτέρω εκθέσεων, όπως περιγράφεται στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 
20/2019 της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε», στην υπ’ 
αριθ. 224969/04-12-2019 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της «Ελληνικής Εταιρείας 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε», στην παρούσα σύμβαση και στην προσφορά 
της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σώμα της παρούσας. 
 
2. Η διαμόρφωση του ελληνικού περιπτέρου θα πραγματοποιηθεί με στόχο την προβολή 
τόσο της ελληνικής ταυτότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στους τομείς  των 
ελληνικών νωπών φρούτων και λαχανικών αφενός και των ελληνικών οίνων και ποτών, 
αφετέρου, όσο και των εκθεμάτων και της εταιρικής ταυτότητας των επιχειρήσεων που θα 
συμμετάσχουν στα Ελληνικό περίπτερο. 
3. Ως εκ τούτου, τα Ελληνικό Περίπτερο θα πρέπει: Να είναι λειτουργικό, εντυπωσιακό και 
σύγχρονης αισθητικής. Να είναι αναγνωρίσιμο από τους επισκέπτες, των οποίων να 
προσελκύει το ενδιαφέρον. Να προσιδιάζει στο πνεύμα της συγκεκριμένης Έκθεσης και της 
Ελληνικής φυσιογνωμίας. Να ανταποκρίνεται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής. 
4. Περαιτέρω, η ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της αποξήλωσης του περιπτέρου, 
μετά το πέρας της κάθε έκθεσης, και της ανάληψης των υλικών της κατασκευής και του 
εξοπλισμού του περιπτέρου από τον εκθεσιακό χώρο. 
5. Το ελληνικό περίπτερο στις διεθνείς εκθέσεις: 
-   «Fruitlogisticα 2020», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Φεβρουαρίου 2020 
στο Βερολίνο της Γερμανίας, θα καταλαμβάνει επιφάνεια 417 τ.μ. (+/-30%)κατανεμημένο 
σε αίθουσες,  εκ των οποίων θα κατασκευασθούν 332 τ.μ., ενώ τα υπόλοιπα 85 τ.μ. περίπου 
θα είναι ιδιοκατασκευές και 
-  «Prowein 2020», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας, θα καταλαμβάνει επιφάνεια 490 τ.μ. και θα πρέπει να 
προβλέπει: 
 
6.  Περιγραφή-Προδιαγραφές 
 
6.1 Διεθνής Έκθεση «FRUITLOGISTICA 2020» 

Η Ελληνική Συμμετοχή στο περίπτερο του Οργανισμού Enterprise Greece, θα απαρτίζεται 
από 22 περίπου εκθέτες συνολικά.  

Τα περίπτερα της Ελληνικής συμμετοχής συνολικού εμβαδού περίπου 417 τετραγωνικών 
μέτρων βρίσκονται σχεδόν αμέσως μετά την κεντρική είσοδο της έκθεσης. Εκ των 417 τ.μ. 
θα κατασκευασθούν 332 τ.μ., ενώ τα υπόλοιπα 85  τ.μ. περίπου θα είναι ιδιοκατασκευές. 

Θα πρέπει να προταθούν από τον Ανάδοχο σχεδιαστικές εφαρμογές για (stands)  περίπτερα 
επιφάνειας  4τ.μ., 6τ.μ., 9τ.μ. και 12τ.μ.  
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6.1.1 Δομή περιπτέρου 

Περιμετρική δομή περιπτέρου με ύψος τοίχων ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε αίθουσας 
(ύψος αίθουσας, αριθμός εκθετών, κλπ.). Όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, η δομή του 
περιπτέρου θα φθάνει στο ανώτατο  επιτρεπτό από τον κανονισμό της Έκθεσης. Πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η δυνατότητα  επέκτασης κάθε φορά σε ύψος, όπως αυτή προβλέπεται μετά 
από ειδική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της έκθεσης.  Αναλυτικότερα, στις περιπτώσεις 
που ο κανονισμός της  έκθεσης επιτρέπει - ύστερα από ειδική άδεια από την αρμόδια 
υπηρεσία της - τη δυνατότητα υπέρβασης του συμβατικού ύψους,  ο Ανάδοχος οφείλει να 
εξαντλήσει στην πρότασή του το τελικό μέγιστο ύψος, εξασφαλίζοντας την αναγκαία αυτή 
άδεια.  

 

6.1.2 Διαχωριστικά περιπτέρων 

Όπου χρειαστεί, θα υπάρχει διαχωριστική δομή μεταξύ των ατομικών περιπτέρων.  Η 
πρόταση δύναται να περιλαμβάνει δύο εναλλακτικές διατάξεις διαχωριστικής δομής των 
ατομικών περιπτέρων: 

α) συνεχόμενο ενιαίο διαχωριστικό που θα φιλοξενεί είτε εκθεσιακή κατασκευή για 
παρουσίαση προϊόντων, ή διαφημιστικό  εικαστικό της εταιρίας,  ή ένα άλλο στοιχείο που 
θα προτείνει ο ανάδοχος ως εναλλακτική πρόταση. 

β) μη συμπαγές διαχωριστικό (ποσοστό συμπαγών στοιχείων στην όψη έως 50%) μεταξύ 
των ατομικών περιπτέρων, σε συνδυασμό με εκθεσιακή κατασκευή, ή διαφημιστική 
παρουσίαση για την εταιρία. 

Ο πάγκος γευστικής δοκιμής (info counter) πρέπει να προσαρμόζεται κάθε φορά στο 
συνολικό χώρο του κάθε περιπτέρου και να είναι ανάλογων διαστάσεων. (πχ  πρέπει να 
διαφοροποιείται το συνολικό μέγεθος του πάγκου ανάλογα αν το περίπτερο είναι 4μ2 ή 6μ2 
κλπ.).  Το συνολικό εμβαδόν του περιπτέρου επηρεάζει την αναλογία πλάτους και βάθους 
περιπτέρου. 

 

6.1.3 Ομαδικά περίπτερα (περίπου 6 τ.μ.) 

Θα προταθεί η εφαρμογή για ομαδικά stands. Ο ελάχιστος εξοπλισμός που θα έχουν τα 
ομαδικά stands θα είναι: 

• Ένα (1) counter ανά εκθέτη με σκαμπό αναλόγου ύψους 

• Ένα (1) ορθογώνιο παραλληλόγραμμο τραπέζι με 4 καρέκλες 

• Μία (1) βιτρίνα για κάθε εκθέτη ή ράφια για την προβολή των προϊόντων 

• Επωνυμίες των εκθετών και λογότυπα, καθώς και ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο η 
Αναθέτουσα Αρχή 

• Θα υπάρχουν επίσης ντουλαπάκια που θα κλειδώνουν, για την εξυπηρέτηση των 
εκθετών 

• Μία (1) ψηφιακή εκτύπωση ανά εκθέτη (1, 2 μέτρα Χ 1,2 μέτρα) ιδανικά 
ενσωματωμένη σε διαφανοσκόπειο (light-box) με φωτισμό LED 

• Μία (1) πρίζα σούκο 

• Μία (1) θήκη για έντυπα 

• Ένα (1) καλάθι αχρήστων για κάθε εκθέτη 
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Τα ομαδικά περίπτερα απευθύνονται κυρίως σε ομαδικές συμμετοχές φορέων, όπως 
Περιφέρειες, Επιμελητήρια κλπ και η σήμανσή τους θα είναι τέτοια που θα υποδηλώνει τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, εντός του εθνικού περιπτέρου. Επίσης, θα διατεθεί και 
τουλάχιστον μία κοινόχρηστη αποθήκη για κάθε ομαδική συμμετοχή. 

  

6.1.4 Εκθεσιακά Περίπτερα ίσα ή μεγαλύτερα των 9 τ.μ. 

Για κάθε stand ανάλογα με το εμβαδόν του, πρέπει να προβλέπεται ο εξοπλισμός που 
απαιτείται για την προβολή των διαφόρων κατηγοριών επίπλων και διακοσμητικών 
αντικειμένων, ήτοι: 

Για κάθε ατομικό stand (9 τ.μ.), θα προβλέπεται: 

• Ένα (1) τραπεζάκι σε σχήμα και διαστάσεις που να συνάδουν με το ύφος του 
περιπτέρου όπως θα προκύψει από τη μελέτη και να μπορεί να ενταχθεί  στις 
διαστάσεις του συγκεκριμένου περιπτέρου  για τέσσερα άτομα. 

• Χώρο για ψυγείο, όπου απαιτείται, ανάλογα με τα προϊόντα που εκτίθενται.  

• Ένας (1) πάγκος γευσιγνωσίας ανάλογης μορφής και σχήματος με ενσωματωμένο 
φωτισμό (backlit) που θα συμβάλλει στην ανάδειξη των προϊόντων που εκτίθενται, 
με σκαμπό κατάλληλου ύψους. Θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο 
αποθηκευτικό χώρο με πορτόφυλλο που να κλειδώνει.   

• Μία (1) φωτιζόμενη κατασκευή έκθεσης προϊόντων επιδαπέδια (ή επιτοίχια, ή 
αναρτώμενη κατασκευή, πχ κύβοι, ή ράφια κλπ.). Να δοθεί σχέδιο κατασκευής 
έκθεσης προϊόντων ανάλογα με τις κατηγορίες εκθεμάτων. 

• Αποθήκη για φύλαξη των προϊόντων προς έκθεση και γευστική δοκιμή, όχι 
απαραίτητα μία ανά εκθέτη, λόγω περιορισμένου χώρου. Στην περίπτωση 
περιπτέρων με βάθος τρία μέτρα (3,00 μ.), η αποθήκη δεν μπορεί να 
ενσωματώνεται μέσα στο χώρο του περιπτέρου, αλλά  θα πρέπει να βρεθεί σε άλλο 
χώρο.  

• 1 ψηφιακή εκτύπωση ανά εκθέτη (2 μέτρα x 1 μέτρο) ιδανικά ενσωματωμένη σε 
διαφανοσκόπειο (light-box) με φωτισμό LED.  

• Επιγραφή με την επωνυμία της επιχείρησης και λογότυπό της στη μετώπη του stand 
ή στο όπισθεν τοιχίο. Τα γωνιακά stands θα έχουν διπλό εξοπλισμό (πάγκο 
γευσιγνωσίας, βιτρίνα και από 1 επιγραφή και 1 λογότυπο σε κάθε πρόσοψη. Οι 
επιγραφές θα πρέπει να είναι ευκρινείς και να φαίνονται από απόσταση. 

• Πρόβλεψη για κρέμασμα ρούχων στον αποθηκευτικό χώρο. 

• Θήκη για έντυπα ειδικού σχεδιασμού που εντάσσεται στην αρχιτεκτονική πρόταση 
του περιπτέρου. 

• Κάδος απορριμμάτων. 

• Διακοσμητικά στοιχεία. 

• 2 πρίζες σούκο και πρόβλεψη για πρίζες σύνδεσης επαγγελματικού εξοπλισμού 
(κατόπιν συνεννόησης με τον εκθέτη). Μία πρίζα στο χώρο της αποθήκης και μία 
στο χώρο με το τραπέζι συναντήσεων.  

Ο εξοπλισμός (πχ τραπέζια, καρέκλες, αριθμός διαφανοσκοπείων, κλπ.) θα αυξάνεται 
πολλαπλασιαστικά ανάλογα με το μέγεθος του stand που θα έχει κάθε εταιρεία. Ο 
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Ανάδοχος θα επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και θα φροντίσει για τις ανάγκες σε 
εξοπλισμό κάθε εκθέτη μετά από συνεννόηση μαζί του, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, εκτός 
εάν πρόκειται για ειδική κατασκευή. 

Θα πρέπει να προταθούν σχεδιαστικές εφαρμογές για stands επιφάνειας 9 τμ., 12 τμ., 16 τμ. 
Και 20 τμ.  

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας. 
Θα μεταφερθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου στον Εκθεσιακό χώρο. Η συντήρηση 
και η αντικατάσταση των τυχόν φθαρμένων υλικών κατά τη διάρκεια της Έκθεσης βαρύνει 
τον Ανάδοχο.  

Ακόμη, κάθε ατομικό stand θα είναι εξοπλισμένο επίσης με: 

• Μία (1) αποθήκη (προαιρετική – κατόπιν συνεννόησης με τον εκθέτη) με πόρτες που 
κλειδώνουν και θα είναι εξοπλισμένες περιμετρικά με ράφια. 

 

6.1.5 Γραφείο Enterprise Greece 

Θα διαμορφωθεί χώρος που θα φιλοξενήσει τα γραφεία του Οργανισμού Enterprise Greece, 
περίπου 15,00 τ.μ. Θα περιλαμβάνει: 

• τρία (3) μικρά στρογγυλά τραπέζια και καρέκλες 

• ένα έπιπλο υποδοχής/πάγκος πληροφοριών με σκαμπό ρυθμιζόμενο σε ύψος 

• θήκη για έντυπα ειδικού σχεδιασμού που θα εντάσσεται στην αρχιτεκτονική 
πρόταση του περιπτέρου 

• δύο (2) κάδους απορριμμάτων 

• παροχές ηλεκτρικού ρεύματο,ς  καθώς  και ό,τι άλλο κρίνει σκόπιμο ο μελετητής.  

Ο Ανάδοχος θα εκτυπώσει και θα επενδύσει τους τοίχους του Γραφείου καθώς και τον 
πάγκο πληροφοριών με το λογότυπο του ENTERPRISE GREECE  και γραφικά χώρου που θα 
του δοθούν από τον Οργανισμό Enterprise Greece. 

 

6.1.6   Κουζίνα - Αποθήκη Enterprise Greece 

Ο εργολάβος θα εξοπλίσει την Κουζίνα-Αποθήκη,  επιφάνειας περίπου 8 τ.μ. , με: 

• ένα (1) νεροχύτη 

• πάγκο εργασίας 

• ράφια βάθους 30 εκατ. 

• κρεμάστρες 

• τρεις (3) πρίζες σούκο 

• ένα (1) ψυγείο 

• τρεις (3) καφετιέρες 

Ο χώρος θα έχει πόρτα που θα κλειδώνει. 

Γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού 

Ενδεικτικά προτείνονται: 
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-  Στα περίπτερα (στην πλάτη και  στα διαμπερή διαχωριστικά) να 

χρησιμοποιηθούν οι αποχρώσεις του λευκού (off white) . 

- Στο δάπεδο να χρησιμοποιηθεί πράσινη (απαλής απόχρωσης) μοκέτα 

- Στην πλάτη των περιπτέρων να δημιουργηθεί ενιαία κεκλιμένη επιφάνεια 

τοποθέτησης φρούτων και λαχανικών που θα φωτίζεται από το φωτισμό της 

μετόπης της πλάτης.  

- Οι πάγκοι έκθεσης προϊόντων να έχουν στο άνω μέρος τους κεκλιμένη 

επιφάνεια όπου θα τοποθετούνται τα φρούτα και τα λαχανικά. Για τους 

πάγκους να χρησιμοποιηθούν οι απαλές αποχρώσεις του πράσινου. 

- Οι πάγκοι έκθεσης προϊόντων και γευσιγνωσίας να έχουν απευθείας 

φωτισμό στο άνω μέρος (direct lighting)  τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

είτε με κατασκευή που θα ενσωματώνεται στους πάγκους, είτε με δοκάρια 

και κολώνες που θα ενσωματωθούν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των 

περιπτέρων και θα έχουν ρόλο στήριξης αλλά και όδευσης των καλωδίων 

του ηλεκτρικού ρεύματος.  

6.1.7 Δάπεδα   

Για την επίστρωση των δαπέδων, η οποία θεωρείται απαραίτητη, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν laminate ή μοκέτα υψηλών προδιαγραφών ή παρκέ από απομίμηση 
ξύλου, κατάλληλα για χρήση σε εκθέσεις και σε χρώμα που να βρίσκεται σε αισθητική 
συνοχή  με την συνολική χρωματική παλέτα που προτείνεται από την μελέτη ή ουδέτερου 
χρώματος. Το ύψος του δαπέδου θα είναι το ελάχιστο δυνατό που υπαγορεύεται από τον 
κανονισμό της έκθεσης και τις ανάγκες κατασκευής του περιπτέρου.  

Όπου το δάπεδο πρέπει να είναι υπερυψωμένο για τεχνικούς και άλλους λόγους και εφόσον 
επιτρέπεται από τον κανονισμό της έκθεσης, θα πρέπει να τοποθετείται ράμπα πρόσβασης. 

 

6.1.8 Φωτισμός 

Ο φωτισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο σχεδιασμό των εκθεσιακών χώρων με στόχο την 
ανάδειξη και κατά συνέπεια την προβολή των προϊόντων. Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να 
στοχεύει στη διαφοροποίηση των επιμέρους στοιχείων του περιπτέρου. Διαφορετικά πρέπει 
να αντιμετωπίζεται ο φωτισμός στις επιμέρους λειτουργικές ενότητες του κάθε περιπτέρου: 
πρέπει να διαφοροποιείται ο φωτισμός στον πάγκο γευσιγνωσίας ή παρουσίασης 
προϊόντων, από το  φωτισμό στο χώρο συναντήσεων και στις προθήκες και από τον τρόπο 
με τον οποίο  φωτίζονται τα γραφιστικά και τα λογότυπα (όταν δεν ανήκουν στην κατηγορία 
των backlit). 

Δεν αρκεί να εξασφαλιστεί απλώς ισχυρός φωτισμός, αλλά αποτελεσματικός  φωτισμός για 
την ανάδειξη τόσο των εκθεμάτων όσο και της διάταξης και της διαμόρφωσης των 
περιπτέρων.  Το ζητούμενο είναι ο φωτισμός του περιπτέρου να είναι ατμοσφαιρικός και όχι 
επίπεδος και όχι αδιάφορα ενιαίος.  

Ιδανικά θα προβλεφθεί γενικός φωτισμός και ειδικός φωτισμός που θα εξασφαλίζει τα 
απαιτούμενα επίπεδα και την ελεγχόμενη κατανομή φωτός σε διαφορετικές επιφάνειες και 
αντικείμενα ενδιαφέροντος. Είναι σημαντικός ο διαχωρισμός σε φωτιστικές ζώνες 
εξασφαλίζοντας διαφορετικό φωτισμό ανάλογα με τη λειτουργική ζώνη του περιπτέρου: 
Είναι σημαντική η διαφοροποίηση μεταξύ γενικού και εστιασμένου φωτισμού. Διαφορετικής 
έντασης φωτισμού  απαιτείται για τη ζώνη γευστικών δοκιμών, για το χώρο των εκθεμάτων 
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και τη ζώνη συναντήσεων με τους επισκέπτες και για τις ζώνες κυκλοφορίας που πιθανώς 
θα δημιουργηθούν μέσα στο συνολικό περίπτερο. 

Οι πηγές φωτισμού πρέπει να βρίσκονται όσο γίνεται στο εξωτερικό όριο των περιπτέρων 
και να κατευθύνονται προς το εσωτερικό έχοντας εξασφαλίσει το κατάλληλο σύστημα 
στήριξης, ή να αναρτώνται από την οροφή του εκθεσιακού χώρου (ανάλογα με τους 
μηχανισμούς που προβλέπει ο εκθεσιακός χώρος και σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
έκθεσης). Ο φωτισμός δεν πρέπει να είναι εκτυφλωτικός ή έστω ενοχλητικός  για τους 
χρήστες του χώρου (εκθέτες, επισκέπτες). 

Είναι σημαντικό να επιλεγεί ο κατάλληλος βαθμός θερμότητας του φωτισμού που θα 
αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το συγκεκριμένο προϊόν. Ο φωτισμός όπου είναι δυνατό 
θα πρέπει να γίνει με ισχυρά, χαμηλής κατανάλωσης φωτιστικά (πχ Led), τα οποία να 
αποδίδουν «θερμό» φωτισμό, (ο θερμός φωτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 
τομέα της έκθεσης τροφίμων) σε συνδυασμό με ποσοστό «ψυχρού» φωτισμού σύμφωνα με 
την πρόταση φωτισμού.   

 

6.1.9 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

Ο ανάδοχος θα φροντίσει για τη υποβολή των αιτήσεων παροχών ρεύματος και νερού και 
εγκατάσταση του σχετικού νεροχύτη όπου απαιτείται. Επίσης θα υποβάλει την αίτηση 
παροχής cable Internet με απόληξη RG45, στο περίπτερο του Οργανισμού Enterprise Greece, 
εφόσον του ζητηθεί.  

Στα σημεία ρευματοληψίας του περιπτέρου, ο εργολάβος θα τοποθετήσει πίνακες 
διανομής, εφοδιασμένους με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. 

Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να είναι γειωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα κυτία 
διανομής και οι διακλαδωτήρες θα είναι αφανείς. 

Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι επί μέρους γραμμές 
του περιπτέρου. Γενικά η όλη εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της 
Έκθεσης. 

 

6.1.10 Γενική Σήμανση Ελληνικών Περιπτέρων 

Επιγραφές ανάλογου μεγέθους για την ευκρινή αναγνώριση των περιπτέρων μέσα στην 
αίθουσα υπερυψωμένες και διακριτές σε σχέση με την τοιχοποιία στο ανώτατο επιτρεπτό 
ύψος βάσει του κανονισμού της έκθεσης ή αναρτημένες από την οροφή της Αίθουσας, (με 
τα logos που θα δοθούν από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» ή θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα επιλεγούν από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.») που να υποδηλώνουν την Ελληνική 
ταυτότητα στα Αγγλικά. Οι δαπάνες στήριξης και ανάρτησης από την οροφή της Αίθουσας, 
δεν βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Για τους εκθέτες του Ελληνικού Περιπτέρου, ο Ανάδοχος ιδανικά θα ετοιμάσει 1 επιτοίχια 
εκτύπωση σε διαφανοσκόπειο (light-box) με φωτισμό LED για την εσωτερική διακόσμηση 
του περιπτέρου τους χωρίς επιβάρυνσή τους. 

Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. Η έγκαιρη 
συγκέντρωση των λογότυπων ανά εκθέτη είναι υποχρέωση του Ανάδοχου. 
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6.1.11  Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά των εκθετών  

Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά θα πλαισιώνουν τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε 
σημεία που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 

Για κάθε εκθέτη, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει αυτοκόλλητα με το λογότυπο τους και 1 επιτοίχια 
εκτύπωση για την εσωτερική διακόσμηση του περιπτέρου τους χωρίς επιβάρυνσή τους. 

Οι δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων των εκθετών και του branding τou Οργανισμού 
Enterprise Greece καθώς και οι δαπάνες εκτύπωσης αυτών βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρία. 

Ο Ανάδοχος αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα επικοινωνήσει με 
όλους τους εκθέτες και υποχρεούται να συγκεντρώσει έγκαιρα από τον κάθε εκθέτη το  
εικαστικό, φωτογραφικό, γραφιστικό ή άλλο συμφωνημένο με τον Οργανισμό Enterprise 
Greece οπτικό υλικό, για τις ανάγκες  διακόσμησης του κάθε περιπτέρου.  Η έγκαιρη 
συγκέντρωση του φωτογραφικού ή άλλου υλικού που θα προμηθεύσει ο κάθε εκθέτης για 
αναπαραγωγή είναι υποχρέωση του Ανάδοχου.  

Ο Ανάδοχος  θα θέσει πλέον  τις προδιαγραφές των εκτυπώσεων (αποχρώσεις, διαστάσεις 
θεματολογία κλπ), πάντοτε μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Οργανισμού 
Enterprise Greece  για την συγκεκριμένη έκθεση, προκειμένου  να επιτευχθεί ένα ενιαίο 
ύφος στην παρουσίαση των γραφικών  και διακοσμητικών στοιχείων. Στόχος είναι να 
ομογενοποιηθεί το εκ των πραγμάτων ποικιλόμορφο οπτικό διαφημιστικό υλικό που θα 
δοθεί από τον κάθε εκθέτη μέσα από τον προσδιορισμό του θέματος της  φωτογραφίας,  
της τεχνοτροπίας εκτύπωσης κτλ. 

 

6.1.12  Γενικές παρατηρήσεις 

Ο Ανάδοχος θα επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και θα φροντίσει για τις ανάγκες σε 
εξοπλισμό κάθε εκθέτη μετά από συνεννόηση μαζί του, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, εκτός 
αν πρόκειται για ειδική κατασκευή. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας. 
Θα μεταφερθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου στον Εκθεσιακό χώρο. Η συντήρηση 
και η αντικατάσταση των τυχόν φθαρμένων υλικών κατά την διάρκεια της Έκθεσης  βαρύνει 
τον Ανάδοχο. 

Η αναθέτουσα αρχή αφού ελέγξει όλη τη μελέτη μπορεί να επέμβει και να ζητήσει 
διορθώσεις τόσο στην αρχιτεκτονική λύση όσο και στην επιλογή των υλικών. 

 

6.2 Διεθνής Έκθεση «PROWEIN 2020» 

Η Ελληνική Συμμετοχή στο περίπτερο της Enterprise Greece, θα απαρτίζεται από 57 εκθέτες 
συνολικά, μεταξύ των οποίων ελληνικές επιχειρήσεις, επιμελητήρια, σύνδεσμοι, 
περιφέρειες κ.α), σε εκθεσιακό χώρο περίπου 490  τ.μ.  

Το εθνικό περίπτερο, στην Prowein 2020, θα φιλοξενήσει περίπου 57 οινοποιούς. 

Η εθνική συμμετοχή θα έχει παρουσία στα Hall 17, Hall 12 και Hall 13. 

Στο Hall 17, θα συμμετάσχουν 46 εκθέτες σε ομαδικές συμμετοχές. Επίσης, στο Hall 17, θα 
βρίσκεται το σταντ της Enterprise Greece (Γραφείο, Κουζίνα, Αποθήκη) και ο χώρος 
ελεύθερης γευσιγνωσίας. Ο συνολικά κατασκευαζόμενος χώρος στο Hall 17 θα είναι 439 τμ.  

Στο Hall 12 θα συμμετάσχουν 7 εκθέτες, καλύπτοντας συνολική επιφάνεια 51 τ.μ.   
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Στο Hall 13 θα συμμετάσχουν 4 εκθέτες,  οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τυποποιημένα 
περίπτερα του οργανωτή της έκθεσης.   

Συνολικός κατασκευαζόμενος χώρος: 490 τ.μ. 

 

6.2.1 Δομή Περιπτέρου 

• Περιμετρική δομή περιπτέρου με ύψος τοίχων στο ανώτατο  επιτρεπτό από τον 
κανονισμό της Έκθεσης, αλλά επίσης λαμβανομένης υπόψη της  δυνατότητας 
επέκτασης σε ύψος όπως αυτή προβλέπεται μετά από ειδική άδεια από την 
αρμόδια υπηρεσία της έκθεσης.  Αναλυτικότερα, στις περιπτώσεις που ο κανονισμός 
της  έκθεσης επιτρέπει - ύστερα από ειδική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της-τη 
δυνατότητα υπέρβασης του συμβατικού ύψους,  ο Ανάδοχος οφείλει να εξαντλήσει 
στην πρότασή του το τελικό μέγιστο ύψος, εξασφαλίζοντας την αναγκαία αυτή 
άδεια.  

• Επίσης, πρέπει να υπάρχει διαχωριστική δομή μεταξύ των ατομικών περιπτέρων.  Η 
πρόταση θα περιλαμβάνει δύο εναλλακτικές διατάξεις διαχωριστικής δομής των 
ατομικών περιπτέρων: 

α) συνεχόμενο ενιαίο διαχωριστικό που θα φιλοξενεί είτε εκθεσιακή κατασκευή για 
παρουσίαση προϊόντων ή διαφημιστικό  εικαστικό της εταιρίας.. 

β) μη συμπαγές διαχωριστικό (ποσοστό συμπαγών στοιχείων στην όψη έως 50%) 
μεταξύ των ατομικών περιπτέρων σε συνδυασμό με εκθεσιακή κατασκευή ή 
διαφημιστική παρουσίαση για την εταιρία. 

• Ο πάγκος γευστικής δοκιμής  info counter ) πρέπει να προσαρμόζεται κάθε φορά στο 
συνολικό χώρο του κάθε περιπτέρου, και να είναι ανάλογων διαστάσεων. (πχ  
πρέπει να διαφοροποιείται το συνολικό μέγεθος του πάγκου ανάλογα αν το 
περίπτερο είναι 7 μ2 ή 5 μ2 κτλ.) 

 

6.2.2 Δάπεδα   

Αν η πρόταση του αναδόχου προβλέπει δάπεδο, το ύψος αυτού δεν θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο των τριών εκατοστών και ιδανικά θα είναι φωτιζόμενο περιμετρικά με led 
φωτισμό. Για την επίστρωση των δαπέδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μοντέρνα υλικά 
όπως: μοκέτα γκρι απόχρωσης, δάπεδο σε απομίμηση ξύλου τύπου parquet ή μελαμίνης 
(οπωσδήποτε όχι λευκό), φωτιζόμενο γυαλί, φελλός,  μέταλλο, διάφορα άλλα υλικά, ή 
συνδυασμός αυτών, υψηλής αντοχής,  που να είναι από αισθητικής και λειτουργικής 
άποψης κατάλληλα για Εκθέσεις  οίνων – ποτών. 

 

6.2.3 Φωτισμός 

Ο φωτισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο σχεδιασμό των εκθεσιακών χώρων με στόχο την 
ανάδειξη και κατά συνέπεια την προβολή των προϊόντων. Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να 
στοχεύει στη διαφοροποίηση των επιμέρους στοιχείων του περιπτέρου.  Διαφορετικά 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ο φωτισμός στις επιμέρους λειτουργικές ενότητες του κάθε 
στάντ: πρέπει να διαφοροποιείται ο φωτισμός στον πάγκο γευσιγνωσίας ή παρουσίασης 
προϊόντων, από το  φωτισμό στο χώρο συναντήσεων και στις προθήκες και από τον τρόπο 
με τον οποίο  φωτίζονται τα γραφιστικά και τα λογότυπα (όταν δεν ανήκουν στην κατηγορία 
των backlit). 
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Δεν αρκεί να εξασφαλιστεί απλώς ισχυρός φωτισμός, αλλά αποτελεσματικός  φωτισμός για 
την ανάδειξη τόσο των εκθεμάτων όσο και της διάταξης και της διαμόρφωσης των 
περιπτέρων.  Το ζητούμενο είναι ο φωτισμός του περιπτέρου να είναι ατμοσφαιρικός και όχι 
επίπεδος και αδιάφορα ενιαίος.  

Θα πρέπει να προβλεφθεί γενικός φωτισμός και ειδικός φωτισμός που θα εξασφαλίζει τα 
απαιτούμενα επίπεδα και την ελεγχόμενη κατανομή φωτός σε διαφορετικές επιφάνειες και 
αντικείμενα ενδιαφέροντος. Είναι σημαντικός ο διαχωρισμός σε φωτιστικές ζώνες 
εξασφαλίζοντας διαφορετικό φωτισμό ανάλογα με τη λειτουργική ζώνη του περιπτέρου: 
Είναι σημαντική η διαφοροποίηση μεταξύ γενικού και εστιασμένου φωτισμού. Διαφορετικής 
έντασης φωτισμού  απαιτείται για τη ζώνη γευστικών δοκιμών, για το χώρο των εκθεμάτων 
και τη ζώνη συναντήσεων με τους επισκέπτες και για τις ζώνες κυκλοφορίας που πιθανώς 
θα δημιουργηθούν μέσα στο συνολικό περίπτερο. 

Οι πηγές φωτισμού πρέπει να βρίσκονται όσο γίνεται στο εξωτερικό όριο των περιπτέρων 
και να κατευθύνονται προς το εσωτερικό έχοντας εξασφαλίσει το κατάλληλο σύστημα 
στήριξης, ή να αναρτώνται από την οροφή του εκθεσιακού χώρου (ανάλογα με τους 
μηχανισμούς που προβλέπει ο εκθεσιακός χώρος και σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
έκθεσης). Ο φωτισμός δεν πρέπει να είναι εκτυφλωτικός ή έστω ενοχλητικός  για τους 
χρήστες του χώρου (εκθέτες, επισκέπτες). 

Είναι σημαντικό να επιλεγεί ο κατάλληλος βαθμός θερμότητας του φωτισμού που θα 
αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το συγκεκριμένο προϊόν. Ο φωτισμός όπου είναι δυνατό 
θα πρέπει να γίνει με ισχυρά, χαμηλής κατανάλωσης φωτιστικά (ιδανικά Led), τα οποία να 
αποδίδουν «θερμό» φωτισμό, (ο θερμός φωτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 
τομέα της έκθεσης οίνων και ποτών) σε συνδυασμό με ποσοστό «ψυχρού» φωτισμού 
σύμφωνα με την πρόταση φωτισμού.   

 

6.2.4 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

Ο ανάδοχος θα φροντίσει για τη υποβολή των αιτήσεων παροχών ρεύματος και νερού και 
εγκατάσταση του σχετικού νεροχύτη. Επίσης θα υποβάλει την αίτηση παροχής cable Internet 
με απόληξη RG45, στο περίπτερο της ENTERPRISEGREECE, εφόσον του ζητηθεί.  

Στα σημεία ρευματοληψίας του περιπτέρου, ο εργολάβος θα τοποθετήσει πίνακες 
διανομής, εφοδιασμένους με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. Η όλη εγκατάσταση 
θα πρέπει να είναι γειωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα κυτία διανομής και οι 
διακλαδωτήρες θα είναι αφανείς. 

Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι επί μέρους γραμμές 
του περιπτέρου. 

Γενικά η όλη εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της Έκθεσης. 

 

6.2.5 Διακοσμητικά στοιχεία, χάρτες με Οινοποιητικές Περιοχές Ελλάδας και γραφικά  
(αμπελώνες κ.λ.π.)  

Θα πλαισιώνουν τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει ο μελετητής 
και θα συμφωνήσει η ENTERPRISE GREECE. 

Οι δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων της ENTERPRISE GREECE, καθώς και οι δαπάνες 
εκτύπωσης  βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρία. 
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6.2.6 Σήμανση Ελληνικού περιπτέρου - Επιγραφές υπερυψωμένες (με τα logos που θα 
δοθούν από την EG, ή θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα επιλεγούν από την EG) 

Θα τοποθετηθούν επιγραφές αναλόγου μεγέθους για την ευκρινή αναγνώριση του 
περιπτέρου μέσα στην αίθουσα υπερυψωμένες ή αναρτημένες από την οροφή της 
Αίθουσας, (σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Έκθεσης), που να υποδηλώνουν την Ελληνική 
ταυτότητα (Γερμανικά και Αγγλικά).  

Θα πρέπει  να είναι μεγάλων διαστάσεων. Ιδανικά θα είναι φωτιζόμενες και από τις δύο 
μεριές και θα έχουν διττή λειτουργία τόσο όσον αφορά την προβολή της Ελληνικής 
συμμετοχής (γραφιστική και οπτική)  όσο και την ευχερή αναγνώριση της θέσης του εθνικού 
περιπτέρου μέσα στην αίθουσα (σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Έκθεσης), και να 
οριοθετούν κατά κάποιο τρόπο  το ελληνικό περίπτερο. 

Το σχήμα, το μέγεθος και ο αριθμός αυτών θα συμφωνηθεί σε συνεννόηση με την Enterprise 
Greece κατόπιν πρότασης του αναδόχου. Ενδεικτική λύση αναρτημένης σήμανσης 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α.  

Όλες οι εκτυπώσεις των επιγραφών που θα αναρτηθούν είτε από την οροφή είτε σε τοίχους 
θα είναι υψηλής ανάλυσης και επικολλημένες σε σταθερό υλικό (kappa fix, plexiglas). 

Οι δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων της ENTERPRISE GREECE, καθώς και οι δαπάνες 
εκτύπωσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι δαπάνες ανάρτησης των banners από την οροφή της Αίθουσας δεν βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

Για τους εκθέτες του Ελληνικού Περιπτέρου, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει αυτοκόλλητα με το 
λογότυπο τους και 1 επιτοίχια εκτύπωση για την εσωτερική διακόσμηση του περιπτέρου 
τους χωρίς επιβάρυνσή τους. 

Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα.  

Η έγκαιρη συγκέντρωση των λογότυπων ανά εκθέτη είναι υποχρέωση του Ανάδοχου. 

 

6.2.7 Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά 

Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά θα πλαισιώνουν τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε 
σημεία που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 

Οι δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» καθώς και οι δαπάνες εκτύπωσης βαρύνουν την Ανάδοχο 
εταιρία. 

Ο Ανάδοχος αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα επικοινωνήσει με 
όλους τους εκθέτες και υποχρεούται να συγκεντρώσει έγκαιρα από τον κάθε εκθέτη το  
εικαστικό, φωτογραφικό, γραφιστικό ή άλλο συμφωνημένο με την EG οπτικό υλικό για  τις 
ανάγκες σε  διακόσμηση του κάθε περιπτέρου.  Η έγκαιρη συγκέντρωση του φωτογραφικού 
ή άλλου υλικού που θα προμηθεύσει ο κάθε εκθέτης για αναπαραγωγή είναι υποχρέωση 
του Ανάδοχου.  

Ο Ανάδοχος  θα θέσει πλέον  τις προδιαγραφές των εκτυπώσεων (αποχρώσεις, διαστάσεις 
θεματολογία κτλ), πάντοτε μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της EG  για την 
συγκεκριμένη έκθεση, προκειμένου  να επιτευχθεί ένα ενιαίο ύφος στην παρουσίαση των 
γραφικών  και διακοσμητικών στοιχείων. Στόχος είναι να ομογενοποιηθεί το εκ των 
πραγμάτων ποικιλόμορφο οπτικό διαφημιστικό υλικό που θα δοθεί από τον κάθε εκθέτη 
μέσα από τον προσδιορισμό του θέματος της  φωτογραφίας,  της τεχνοτροπίας εκτύπωσης 
κτλ. 
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6.2.8 Ατομικά stand – Εξοπλισμός 

Το Ελληνικό περίπτερο της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. αποτελείται από ατομικά stands, καθώς και από 
ομαδικά stands.   

Για κάθε ατομικό stand θα προβλέπονται: 

• Ένα (1) μεγάλο διαφανοσκόπειο που θα τοποθετηθεί στο βάθος του περιπτέρου, 
μπροστά από τον τοίχο της πλα΄της του. 

• Ένα (1) ορθογώνιο παραλληλόγραμμο τραπέζι με 4  καθίσματα  

• Ένα (1) ή δύο (2) πάγκους  γευσιγνωσίας με μικρά ψυγεία (60 λίτρων) με σκαμπό 
κατάλληλου ύψους, 

• ή 2 βιτρίνες, κύβους,  ράφια κ.λ.π. 

Κάθε ατομικό  stand  θα είναι εξοπλισμένο  τουλάχιστον με: 

• 1 ή 2 καλάθια αχρήστων (για τα μεγαλύτερα stand θα προβλέπεται ανάλογος 
αριθμός)  

• Διακοσμητικά στοιχεία 

• Επιγραφή με την επωνυμία της επιχείρησης και λογότυπό της στη μετώπη του stand 
και στον πάγκο γευσιγνωσίας. Τα γωνιακά stands,  καθώς  επίσης και τα stands  3 
όψεων θα έχουν από 1 επιγραφή και 1 λογότυπο σε κάθε πρόσοψη. 

• 1 πρίζα σούκο  (στα μεγαλύτερα θα προβλέπεται ανάλογος  αριθμός)   

• 1 θήκη για έντυπα 

• 1 αυτοστήρικτο plexiglas με τον Οινοποιητικό Χάρτη της Ελλάδας σε διαστάσεις Α4, 
που θα τοποθετηθεί δίπλα ή επάνω στο counter του εκθέτη. Ο χάρτης θα δοθεί 
στον Ανάδοχο από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε σε αρχείο pdf, θα εκτυπωθεί και θα τοποθετηθεί 
από τον Ανάδοχο. 

• Τουλάχιστον ένα διπλό ντουλάπι χαμηλό με κλειδαριά. 

• Σε περίπτωση που στο stand ζητηθεί αποθήκη από τον εκθέτη, σε αυτή θα 
υπάρχουν δύο ράφια και άγκιστρα για το κρέμασμα των παλτό. 

    

6.2.9 Ομαδικά stands  

Θα δοθεί έμφαση στη μελέτη για τα  Ομαδικά stands τα οποία θα είναι ανοιχτής διάταξης 
(open space).  

Τα ομαδικά περίπτερα θα είναι εξοπλισμένα με : 

• 1 counter (πάγκο γευσιγνωσίας)  ανά εκθέτη με κρυφό φωτισμό 

• 1 σκαμπό κατάλληλου ύψους, χρώματος μαύρου και με σχέδιο παραπλήσιο του 
προτεινόμενου (Παράρτημα Α) 

• 1 μικρό ψυγείο 60 λίτρων κάτω από το counter(πάγκο γευσιγνωσίας) ανά  εκθέτη,   

• 1 τραπέζι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με τις ανάλογες καρέκλες ανά εκθέτη,  

• Μία ή δύο βιτρίνες για κάθε εκθέτη, για την προβολή των κρασιών τους. Ιδανικά, θα 
κατασκευαστούν από μεταλλικό σκελετό διατομής 20x20χιλ. και χρώματος μαύρου. 
Οι διαστάσεις αυτών των βιτρινών θα πρέπει να προσαρμοστούν στις διαστάσεις 
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του χώρου, προκειμένου να μην καταλαμβάνουν μεγάλη επιφάνεια σε κάτοψη και 
να φιλοξενούν το δυνατότερο περισσότερες φιάλες κρασιών.  Θα φέρουν κρυφό 
φωτισμό που θα φωτίζει τις φιάλες από κάτω προς τα πάνω. 

• 1 φωτεινό διαφανοσκόπιο ελεύθερης τοποθέτησης (Μ 0,90xB0,20xY0,20) ανά 
εκθέτη. Το διαφανοσκόπιο θα πρέπει να αναρτηθεί πάνω από κάθε πάγκο 
γευσιγνωσίας και θα στηριχτεί στην αντίστοιχη τρέσα της οροφής η οποία θα 
εξυπηρετεί ταυτόχρονα τις ανάγκες στήριξης γενικού φωτισμού του περιπτέρου, 
αλλά και τις ανάγκες στήριξης των banner. Στην όψη θα έχει λευκή επιφάνεια 
πλεξιγκλάς πάνω στην οποία θα επικολληθεί το λογότυπο κάθε εκθέτη. Στο κάτω 
μέρος του θα  προσαρμοστούν δύο σποτ  χωνευτά που θα φωτίζουν την οριζόντια 
επιφάνεια του πάγκου γευσιγνωσίας. Η επιλογή του υλικού του περιβλήματος του 
διαφανοσκοπίου θα γίνει από τον ανάδοχο με βασικό κριτήριο επιλογής το 
μικρότερο δυνατό ειδικό βάρος. Το χρώμα του περιβλήματος θα είναι μαύρο.   

• Επωνυμίες των φορέων  (Περιφέρεια, Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι ) και όλων των  
εκθετών και λογότυπα, και ότι άλλο κρίνει απαραίτητο ο μελετητής.  

• Ντουλαπάκια που κλειδώνουν με αποθηκευτικό χώρο για εξυπηρέτηση των 
εκθετών. 

• 1 θήκη για έντυπα 

• 1 αυτοστήρικτο plexiglas με τον Οινοποιητικό Χάρτη της Ελλάδας σε διαστάσεις Α4, 
που θα τοποθετηθεί δίπλα ή επάνω στο counter του εκθέτη. Ο χάρτης θα δοθεί 
στον Ανάδοχο από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε σε αρχείο pdf, θα εκτυπωθεί και θα τοποθετηθεί 
από τον Ανάδοχο.    

• 1 καλάθι αχρήστων για κάθε εκθέτη 

 

Θα δημιουργηθεί ένα ομαδικό περίπτερο επιφάνειας 56,65 τ.μ, ένα επιφάνειας 93,00 τ.μ. 
και ένα επιφάνειας 22,73 τ.μ. Ο διαχωρισμός τους από τα γειτονικά ατομικά περίπτερα, 
προκειμένου να μην δημιουργήσουν σε αυτά οπτικό εμπόδιο,  κατά ένα μέρος θα γίνει με 
τοίχο και κατά ένα μέρος θα γίνει με ζαρντινιέρα ύψους 1,10 μ. στην οποία θα 
τοποθετηθούν τεχνητά φυτά (κατά προτίμηση αντίγραφα κλιμάτων.) 

Στην πλάτη των διαχωριστικών τοίχων και καθ΄ όλο το μήκος τους θα τοποθετηθούν 
φωτεινά διαφανοσκόπια που θα καλύπτουν σχεδόν όλο του ύψος του τοίχου ξεκινώντας 
από τη στάθμη 1,10 μ. Τα φωτεινά διαφανοσκόπεια θα διαθέτουν εκτύπωση σε όλη την 
επιφάνειά τους.  

Στα δύο μεγάλα ομαδικά περίπτερα θα κατασκευαστεί  από ένα μικρό wine bar στο καθένα.  
Ο  χώρος του κάθε wine bar καταλαμβάνει περίπου 5,30 τ.μ. και προορίζεται για γευστικές 
δοκιμές με τη καθοδήγηση sommelier ή για ελεύθερες γευστικές δοκιμές και 
προγραμματισμένες παρουσιάσεις.  

Κάθε wine bar θα περιλαμβάνει:  

• λευκό πάγκο εργασίας  και σε δεύτερο επίπεδο επιφάνεια για τις ανάγκες της 
γευσιγνωσίας αλλά και για τη  χρήση μπλοκ σημειώσεων εκ μέρους των επισκεπτών. 
Τόσο η επιφάνεια του πάγκου εργασίας όσο και η επιφάνεια χρήσης των 
επισκεπτών, θα κατασκευαστούν είτε από λευκή μελαμίνη είτε θα καλυφτούν από 
λευκό φύλλο πλέξιγκλας πάχους 3χιλ, προκειμένου να διευκολυνθεί το καθάρισμα 
αυτής.  



 

Pa
ge

1
3

7
 

• Αποθηκευτικούς χώρους κάτω από πάγκο για καλάθια με ποτήρια καθαρά και 
χρησιμοποιημένα.  

• Δύο ψυγεία 60 λίτρων κάτω από τον πάγκο 

• 8 σκαμπό. 

 

Ο Ανάδοχος, αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα επικοινωνήσει με 
όλους τους εκθέτες και θα φροντίσει για τις ανάγκες σε εξοπλισμό και διακόσμηση του κάθε 
εκθέτη, μετά από συνεννόηση μαζί του. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας.  

 

6.2.10 Κουζίνα εξυπηρέτησης εκθετών - Αποθήκη Enterprise Greece  

Ο εργολάβος θα εξοπλίσει την Κουζίνα και την Αποθήκη της ENTERPRISE GREECE με: 

• 1 διπλό νεροχύτη, πάγκους εργασίας, δύο σειρές ράφια βάθους 30 εκατ. 
περιμετρικά καθώς και ράφια αποστράγγισης πλυμένων επάνω από τους νεροχύτες. 

• 2 μικρά ψυγεία, 4 καφετιέρες.  

• Οι χώροι θα έχουν πόρτες που θα κλειδώνουν και θα είναι αρκετά φαρδιές για να 
μπορούν να μπουν με ευκολία τα καροτσάκια τρόλεϊ. 

• 2 ντουλάπια πολλαπλών θέσεων φύλαξης με κλειδαριά (lockers.) 

• περιμετρικά ράφια ικανά να φέρουν κιβώτια και βαριά αντικείμενα. 

• γάντζους για το κρέμασμα παλτών 

• ικανό αριθμό πριζών για την εύρυθμη λειτουργία της κουζίνας. 

• Ο εξωτερικός τοίχος της κουζίνας θα καλυφθεί με γραφικά. 

• Ράμπα για την εύκολη πρόσβαση των καροτσιών εξυπηρέτησης. 

• Πόρτα με μηχανισμό επαναφοράς. 

Θα υπάρχει ξεχωριστή αποθήκη με πόρτα που θα κλειδώνει για την φύλαξη των κρασιών 
του χώρου ελεύθερης γευσιγνωσίας. Ο χώρος αυτός θα εξοπλιστεί με: 

• Ράφια περιμετρικά για την αποθήκευση φιαλών κρασιών 

• 2 ψυγεία 60 λίτρων 

• 2 πρίζες 

 

6.2.11  Χώρος Ελεύθερης Γευσιγνωσίας (Free-Tasting Area) 

Ο Χώρος Ελεύθερης Γευσιγνωσίας καταλαμβάνει περίπου 55μ2 και προορίζεται για 
ελεύθερες γευστικές δοκιμές και προγραμματισμένες παρουσιάσεις. 

• 2 λευκά μοναστηριακά τραπέζια παραλληλόγραμμα 12 θέσεων το καθένα 

• 3 πάγκους που θα εξυπηρετήσουν της ανάγκες ελεύθερης δοκιμής κρασιών (free 
tasting) 

• 1 πάγκο προετοιμασίας 
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• Χαμηλά διάφανα διαχωριστικά που θα οριοθετήσουν και θα περιορίσουν το χώρο 
της ελεύθερης δοκιμής κρασιών από το διάδρομο. 

Τόσο ο πάγκος προετοιμασίας όσο και οι πάγκοι της ελεύθερης δοκιμής κρασιών θα 
κατασκευαστούν από υλικό που θα επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της επιφάνειας 
(μελαμίνη ή πλεξιγκλάς) και θα έχει χρώμα λευκό.  

Οι πάγκοι δοκιμής κρασιών θα πρέπει να έχουν δύο επίπεδα για την τοποθέτηση των 
κλειστών και των ανοιχτών φιαλών.  Το άνω επίπεδο θα έχει φωτισμό που θα φωτίζει τις 
φιάλες από κάτω προς τα πάνω 

Ιδανικά στο άνω μέρος θα υπάρχει κρεμαστή μεταλλική ράγα που θε επιτρέψει την 
τοποθέτηση των καθαρών ποτηριών.  

Πάνω από τη ράγα θα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης εκτύπωσης του τίτλου των 
ποικιλιών των κρασιών, που θα αλλάζει κάθε μέρα, ανάλογα με την κάθε 
προγραμματισμένη εκδήλωση. 

Στο κάτω μέρος θα υπάρχουν ντουλάπια αποθήκευσης με κλειδαριά. 

Οι τρεις τοίχοι της περιοχής του «free tasting zone» θα καλυφθούν από έγχρωμες 
εκτυπώσεις. 

Ο χώρος των δύο παραλληλόγραμμων τραπεζιών, ιδανικά θα διαχωρίζεται από τον χώρο 
ελεύθερης δοκιμής κρασιών  με μη συμπαγές διαχωριστικό και θα φωτιστεί με φωτισμό 
τραπεζαρίας.   

 

6.2.12 Γραφείο EG 

• 1 τραπέζι παραλληλόγραμμο ή στρογγυλό τουλάχιστον 4 θέσεων με τις αντίστοιχες 
καρέκλες 

• 2 πρίζες 

• 1 στήλη ντουλάπια πολλαπλών θέσεων φύλαξης με κλειδαριά (lockers) 

• 1 επιδαπέδιο φωτιστικό 

• 1 ψυγείο 60 λίτρων 

• 1 καλάθι αχρήστων 

Ο εξωτερικός τοίχος των γραφείων προς το διάδρομο θα καλυφθεί από έγχρωμη εκτύπωση. 

 

6.2.13 Επιπλέον εξοπλισμός περιπτέρων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την παροχή του κάτωθι μικροεξοπλισμού: 

• Ένα καρότσι μεταφοράς φορτίου με δύο ρόδες.  

• Τέσσερα διώροφα καρότσια τρόλεϊ για τις ανάγκες της εξυπηρέτησης των εκθετών 
σε ποτήρια και πτυελοδοχεία. 

 

7. Παραδοτέα Αρχιτεκτονικής Μελέτης  
 

Η παραδοτέα αρχιτεκτονική μελέτη θα περιλαμβάνει για κάθε μία από τις δύο εκθέσεις: 
 
1. Σχέδια σε κλίμακα 1: 50 του συνολικού εκθεσιακού χώρου ανά νησίδα: 
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• Κατόψεις 

• Συνολικές όψεις σε όλους τους κοινόχρηστους και εσωτερικά του περιπτέρου  
           προτεινόμενους διαδρόμους 

• Δύο ενδεικτικές  τομές 

• Σχέδιο άνοψης με αποτύπωση θέσης  φωτιστικών σωμάτων 
 

2. Σχέδια σε κλίμακα 1:20 και 1:10, 1:5 ανάλογα με τον απαιτούμενο βαθμό λεπτομέρειας, του 
επιμέρους εξοπλισμού (πχ πάγκος γευσιγνωσίας, τραπέζι συναντήσεων, εκθεσιακός χώρος 
ανάρτησης προϊόντων) με αναλυτική αναγραφή διαστάσεων και περιγραφή υλικών και 
οποιονδήποτε άλλων στοιχείων κρίνονται απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση της  
πρότασης. 
 
3. Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις: Δύο απόψεις κάθε τύπου περιπτέρου θα 
πρέπει να γίνεται αναφορά στο τύπο του περιπτέρου (ατομικό 1 , γωνιακό 2 ) στον υπότιτλο της 
αντίστοιχης παρουσίασης δύο τουλάχιστον απόψεις των κοινόχρηστων χώρων. 
 
4. Συνολική τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση από ψηλά  (bird view) της συνολικής 

διάταξης των περιπτέρων 
 
5. Τεχνικές περιγραφές: 
5.1  Τεχνική περιγραφή όπου θα περιγράφεται η βασική ιδέα της πρότασης και οι 

επιμέρους συνθετικές και κατασκευαστικές επιλογές της μελέτης, οι προτεινόμενοι 
χρωματικοί συνδυασμοί με την αντίστοιχη κωδικοποίηση (ral, προτεινόμενο ενδεικτικό 
δειγματολόγιο για ριπολίνη ή πλαστικό, pantone κτλ) και  τα υλικά (περιγραφή, πάχη κτλ). 

5.2 Περιγραφή  της μεθοδολογίας εκτέλεσης & υλοποίησης του Έργου. Θα πρέπει να 
πιστοποιείται ο τρόπος υλοποίησης και οργάνωσης των φάσεων μελέτης και κατασκευής 
μέσω κατάθεσης περιγραφής των εργασιών ή χρονοδιαγράμματος όπου θα περιγράφονται 
οι αρμοδιότητες των συνεργατών καθώς και η αλληλουχία και η αλληλεξάρτηση των 
διαφορετικών φάσεων και εργασιών για την πλήρη και ποιοτική υλοποίηση του έργου. 

5.3 Τεχνική περιγραφή όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές και ο αριθμός των 
φωτιστικών, τύπος, ισχύς, βαθμός θερμότητας, χαρακτηριστικά, θέση και χρήση.  

 
6. Αναλυτική μελέτη σήμανσης γραφικών σήμανσης περιπτέρων και κοινόχρηστων χώρων.  

 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα: 

• Τη συμπλήρωση – μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες-  όλων των τεχνικών φορμών   που 
απαιτούνται από την έκθεση (ηλεκτρικό, νερό , ασφάλεια κ.λ.π) σύμφωνα με τις οδηγίες της 
έκθεσης και σε συνεννόηση με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε 

• Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία σε όλη τη διάρκεια των Εκθέσεων, άμεση 
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού.  

• Ασφάλιση του συνολικού περιπτέρου (τα υλικά και την κατασκευή) καθ’ όλη τη διάρκεια των 
Εκθέσεων. 

• Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη των Εκθέσεων καθώς και 

• Επί τόπου διόρθωση επιγραφών στις μετώπες των περιπτέρων των συνεκθετών με τους 
διακριτικούς τίτλους τους. 



 

Pa
ge

1
4

0
 

• Άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων 
καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της Έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις 
κλοπής). 

• Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον Ανάδοχο και μόνο. 

• Η σήμανση στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου είναι δαπάνη που αφορά τον κατασκευαστή 
στο σύνολό της. 

• Εφαρμογές των γραφικών με βάση την αναλυτική μελέτη σήμανσης γραφικών που έχει 
υποβληθεί και έχει γίνει αποδεκτή από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε προοπτικό σήμανσης σε όλες τις 
αίθουσες 

• Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και, αφού τους δώσει 
λεπτομερείς διαστάσεις και προδιαγραφές εκτύπωσης, να συλλέξει το φωτογραφικό υλικό 
το οποίο θα τοποθετήσει σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη. 

• Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τροποποίηση ή και δημιουργία μακετών σε υψηλή ανάλυση 
για τις εκτυπώσεις. 

• Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα σχέδια, τις φωτογραφίες και τα κείμενα της τεχνικής 
προσφοράς και σε ηλεκτρονική μορφή. 

• Οι διαστάσεις, όπου αυτές αναφέρονται, είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν σύμφωνα 
με την αρχιτεκτονική πρόταση που θα υποβάλει ο Ανάδοχος. 

• Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η Έκθεση που 
αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται από την Αναθέτουσα 
Αρχή αποζημίωση. 

• Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε», για κάθε ανωμαλία στην διεκπεραίωση του έργου ή δυσφήμιση αυτής εκ 
των ανωτέρω ενεργειών του, υποκείμενος για αυτές στις κυρώσεις του άρθρου 6 της 
παρούσης.  
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται, κατά ανώτατο όριο, στο ποσό της υποβληθείσας 
οικονομικής του προσφοράς, η οποία προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Οι πληρωμές του Αναδόχου γίνονται σε ευρώ. 

Α/Α  FRUITLOGISTICA 2020 PROWEIN 2020 

 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ή 

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ή 

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠ

Η 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1.  ΔΑΠΕΔΟ       

2.  ΔΟΜΗ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

      

3.  ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ       

4.  ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-

ΜΕΤΩΠΕΣ 

      

5.  ΒΙΤΡΙΝΕΣ 

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ 
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6.  ΤΡΑΠΕΖΙΑ       

7.  ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ- 

ΣΚΑΜΠΩ 

      

8.  ΨΥΓΕΙΑ       

9.  ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

ΕΚΘΕΤΩΝ 

      

10.  ΚΑΛΑΘΙΑ 

ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

      

11.  ΚΟΥΖΙΝΑ-

ΑΠΟΘΗΚΗ 

ENTERPRISE 

GREECE 

      

12.  ΑΠΟΘΗΚΕΣ       

13.  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

      

14.  ΦΩΤΙΣΜΟΣ       

15.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

      

16.  ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

ΕΛΛΑΣ-BANNERS 

      

17.  ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

ΕΚΘΕΤΩΝ 

      

18.  ΓΡΑΦΙΚΑ       

19.  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ       

20.  ΧΩΡΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ 

      

21.  ΕΡΓΑΤΙΚΑ (Κόστος 

ανά εργάτη, 

διαμονή, 

ασφάλιση κλπ.)  

      

22.  ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ       

23. 2

2

. 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 

ΚΕΡΔΟΣ 

      

 ΣΥΝΟΛIKH TIMH 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

      

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜ

ΕΝΟ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 
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2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται τυχόν αμοιβές τρίτων, αμοιβές του προσωπικού 
του Αναδόχου, εισφορές στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία και εν γένει οιοδήποτε κόστος, 
δαπάνη, έξοδο, αμοιβή, τέλος, φόρος, κλπ επιβαρυνθεί ο Ανάδοχος για την άρτια και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση του συμφωνούμενου με την παρούσα έργου. Δεν θα υπάρξει 
οιαδήποτε άλλη αμοιβή του αναδόχου ή τρίτων απασχοληθέντων υπ΄ αυτού ή όχι, ούτε 
πρόσθετη καταβολή σ΄ αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή για αμοιβή του και για τα έξοδα και 
τις επί μέρους εργασίες και γενικά για την εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως. 
3. Η εκκαθάριση των λογαριασμών θα γίνεται με την υποβολή των νομίμων 
δικαιολογητικών, ήτοι των αποδεικτικών εγγράφων για την γενόμενη κατασκευή και 
αποξήλωση των περιπτέρων. 
 
4. Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής: 

Είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό που 
θα υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, είτε με την έκδοση 
ισόποσης δίγραμμης τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του αναδόχου κατόπιν προηγούμενης 
έκδοσης στο όνομά της  των νόμιμων παραστατικών και παράδοσής τους εντός εξήντα  (60) 
ημερών από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της αναθέτουσας αρχής για την 
έγκριση  του σχετικού πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με το 
οποίο θα βεβαιώνεται  i) η εμπρόθεσμη και προσήκουσα κατασκευή των περιπτέρων ii) η 
επιτυχής και έγκυρη αποξήλωση των περιπτέρων και iii) η απομάκρυνση των υλικών από τον 
εκθεσιακό χώρο, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της διακήρυξης και τον κανονισμό 
της Έκθεσης. 

Δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί 
υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού του έργου. 
 
Για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής και τον συμψηφισμό τους ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην οικεία διακήρυξη. Η προκαταβολή χορηγείται έναντι ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων 
νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ καθώς και 
στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) ποσού που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του 
ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η 
εγγυητική επιστολή προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την απόσβεση της 
προκαταβολής που γίνεται με παρακράτηση από κάθε πληρωμή ανάλογου ποσοστού. Η 
εγγυητική επιστολή μπορεί να μειώνεται ανάλογα με τη μείωση της προκαταβολής. Οι 
μειώσεις αυτές θα γίνουν σταδιακά μέχρι και την τελική εξόφληση. 
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

ΜΕΤΡΟ 
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 
Εκτός από την προβλεπόμενη Αμοιβή του Αναδόχου, η μοναδική άλλη χρέωση και 
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει 
τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου σε εκτέλεση της Σύμβασης, θα 
είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων του Αναδόχου που θα 
εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε περίπτωση αλλαγής του συντελεστή 
Φ.Π.Α., ο προαναφερόμενος Φ.Π.Α. λογίζεται ως ο αναλογούν Φ.Π.Α.   
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

1. Το τμήμα του Έργου που αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή του συνόλου του 
έργου στις Διεθνείς Εκθέσεις: 
 

➢ «FRUITLOGISTICA 2020», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 05 έως 07 
Φεβρουαρίου 2020 στο Βερολίνο της Γερμανίας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  το 
αργότερο μέχρι 04.02.2020 και ώρα 11:30. 

➢ «PROWEIN 2020», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  το αργότερο μέχρι 
14.03.2020 και ώρα 11:30. 

 
2. Το Τμήμα του Έργου που αφορά στην αποξήλωση των περιπτέρων θα αρχίσει μετά το τέλος 

κάθε έκθεσης  και θα ολοκληρωθεί με ευθύνη του κατασκευαστή – Αναδόχου  σύμφωνα με 
τις οδηγίες των Οργανωτών και εντός χρονικού διαστήματος που θα υποδειχθεί στον 
ανάδοχο  από την Αναθέτουσα Αρχή.  

3. Η λειτουργία των Περιπτέρων θα υποστηριχθεί τεχνικά κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 
4. Τα Περίπτερα θα αποξηλωθούν, με ευθύνη του Αναδόχου, αμέσως μετά τη λήξη κάθε 

έκθεσης και εντός τυχόν προθεσμίας της διοργανώτριας εταιρείας και του αντίστοιχου 
εκθεσιακού κέντρου για τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό των εκθέσεων. 

5. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς καμία αξίωση του Αναδόχου, με την πάροδο του 
προαναφερθέντος χρόνου. Σε περίπτωση που η ποσοτική ή/και ποιοτική παραλαβή των 
παραδοτέων δεν κριθεί αποδεκτή από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου, η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο οποιεσδήποτε αλλαγές ή πρόσθετες 
πληροφορίες έως και την τελική έγκρισή του από την ανωτέρω Επιτροπή. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Η καλή εκτέλεση του έργου της παρούσας θα πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής 
των περιπτέρων, που συστάθηκε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής, και η οποία θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικό πρακτικό, με το οποίο θα 
βεβαιώνεται: i) η εμπρόθεσμη και προσήκουσα κατασκευή των περιπτέρων ii) η επιτυχής και 
έγκυρη αποξήλωση των περιπτέρων και iii) η απομάκρυνση των υλικών από τον εκθεσιακό 
χώρο, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της διακήρυξης και τον κανονισμό της κάθε 
Έκθεσης. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή 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 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, 
δ) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύμβαση,  
ε) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης 
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής,  
στ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής,  
ζ) εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή 
συνδιαλλαγή, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 
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εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 
στοιχείων.  
 
2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει μονομερές δικαίωμα καταγγελίας και λύσης της Σύμβασης 
οποιαδήποτε στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας λήξης της, 
συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη 
υπαίτιας παράβασης των συμβατικών του υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου. Στην 
παραπάνω περίπτωση μοναδική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο 
είναι η εξόφληση των υπηρεσιών και των παραδοτέων που θα έχουν παραληφθεί ή θα 
παραληφθούν και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών της, μέχρι και την 
ημερομηνία διακοπής της Σύμβασης. Η μονομερής καταγγελία και λύση της Σύμβασης 
πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα 
αποστέλλεται στον Ανάδοχο το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες προ της 
σκοπούμενης ημερομηνίας λύσης. Στην παραπάνω περίπτωση ο Ανάδοχος διατηρεί στο 
ακέραιο τις υποχρεώσεις ολοκλήρωσης και παράδοσης όλων των παραδοτέων και 
υπηρεσιών που οφείλει μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας της Σύμβασης από την 
Αναθέτουσα Αρχή και δεν δικαιούται αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο. 
 
3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την 
καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο 
μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές 
καταπίπτουν.  
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για 
όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα 
οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων 
των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την 
κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται παραπάνω.  
5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των 
παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
 
Ρητώς ορίζεται ότι οποιαδήποτε τυχόν ανατίμηση ή υποτίμηση του ΕΥΡΩ έναντι των ξένων 
νομισμάτων δεν θα επιδρά στις τιμές με τις οποίες έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, οι 
οποίες και θα παραμείνουν αμετάβλητες για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, του Αναδόχου 
παραιτουμένου της εφαρμογής των άρθρων 200,288 και 388 του Αστικού Κώδικα. Το 
Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη 
τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, δεν είναι δε δυνατόν να αυξομειωθεί για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή ως 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 Φ.Π.Α. 
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στην Αναθέτουσα 
Αρχή μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και θα επιστραφεί στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία 
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μετά την υποβολή, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, του πρακτικού καλής εκτέλεσης 
της κατασκευής των περιπτέρων στην ανωτέρω διεθνή έκθεση, και υπό τον όρο να μην 
υπάρχουν γενικά αξιώσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά του αναδόχου από την εκτέλεση 
της παρούσας. 
 
3. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος του 
αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος του αναδόχου, 
και να απαιτήσει αποζημίωση από τον ανάδοχο για κάθε είδους θετική και αποθετική ζημία, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο10 της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & 
Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ για την άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι 
σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τους όρους της υπ’αρ. 20/2019 
Διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης. Με το έργο του οφείλει να εξασφαλίζει την 
ποιότητα /της /παρουσίας της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ 
και των εκθετών στις Διεθνείς Εκθέσεις 

➢ «FRUITLOGISTICA 2020», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 05 έως 07 
Φεβρουαρίου 2020 στο Βερολίνο της Γερμανίας και  

➢ «PROWEIN 2020», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Μαρτίου 2020 στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας, 

όσο και την νομιμότητα της, άλλως, ενδέχεται να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής 
κατά την αδέσμευτη κρίση της, η εγγύηση της καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος του αναδόχου, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον σε 
πλήρη αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί, 
κατά τα προβλεπόμενα και στο αρθ. 9 ανωτέρω. 
 
2. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ουδεμία υποχρέωση ή 
δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η Αναθέτουσα Αρχή έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου 
βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά 
με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα 
αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως και 
τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε 
περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία της, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν 
στραφεί κατά αυτής και επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από 
αυτήν. Παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ αυτής σε οποιαδήποτε 
σχετική δίκη και να της καταβάλει όλες τις σχετικές δικαστικές δαπάνες. 
 
3. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και για 
οποιαδήποτε ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα 
όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως 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 θα επιφέρει σε βάρος του την 
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καταγγελία της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, την κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας. 
 
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν 
αυτών που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση. 
 
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους που έχει 
περιλάβει δεσμευτικά στις αρχικές προτάσεις του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί η 
αντικατάσταση κάποιου από τους αρχικά προβλεπόμενους υπεργολάβους, αυτή θα 
πραγματοποιείται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή και την 
έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου της. 
 
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα προς τις διοργανώτριες εταιρείες της 
παραπάνω Διεθνούς Έκθεσης, όλα τα απαραίτητα έγγραφα και φόρμες που αφορούν στην 
Ελληνική συμμετοχή, στην χορήγηση άδειας των κατασκευαστών για ειδικές εγκαταστάσεις, 
κατασκευές, μεταφορές, καταλληλότητα υλικών κ.λπ. δεόντως συμπληρωμένα. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές 
και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων. 
 
2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 
 
3. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως το έργο που αναλαμβάνει με 
την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, της απόφασης 
κατακύρωσης, της προσφοράς του και της Διακήρυξης. 
 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της 
σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
5. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την 
εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 
 
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση της τυχόν αναφερόμενης στην προσφορά του, 
ομάδας έργου, που θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, 
ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει 
ότι τα μέλη της θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή τα εκάστοτε υποδεικνυόμενα από 
αυτήν πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 
αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να 
προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων εντός της 
προθεσμίας που θα του τάξει προς τούτο η Αναθέτουσα Αρχή. 
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7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο / 
υπεργολάβους, η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο 
συνεργάτη/ υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά 
ο ανάδοχος. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος 
αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση ή/και υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, 
χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών θα αποτελέσουν ιδιοκτησία και 
περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα έχει το δικαίωμα να το 
επαναχρησιμοποιεί ελεύθερα και για απεριόριστο χρόνο, χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση ή υποχρέωση της, πέραν των οριζομένων στην παρούσα, έναντι του 
Αναδόχου και έναντι παντός τρίτου.  
2. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με οποιοδήποτε τρόπο χρήση και 
εκμετάλλευση του υλικού αυτού θα ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικά στην 
Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία τα εκχωρεί με την οικεία σύμβαση ο Ανάδοχος, χωρίς 
οποιοδήποτε πρόσθετο αντάλλαγμα προς αυτόν ή τρίτους εκ μέρους της Αρχής, καθόσον το 
αντάλλαγμα αυτό έχει συνυπολογιστεί και περιλαμβάνεται στη συμβατική αμοιβή του 
Αναδόχου, δηλώνοντας στη σύμβαση ότι ο Ανάδοχος παραιτείται σε κάθε περίπτωση επί 
του παραπάνω σχετικού δικαιώματος.  
3. Όλο το υλικό που θα παραχθεί (οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών) θα 
παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο ταυτόχρονα με τη λήξη της Σύμβασης, 
και θα αποτελεί ιδιοκτησία τούτης, μη δυναμένου του Αναδόχου ή οποιουδήποτε τρίτου να 
χρησιμοποιήσει αυτά χωρίς την έγκριση της Αρχής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 
οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 
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Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου 
που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση όσο και την ερμηνεία της παρούσας εφαρμόζονται 
οι όροι της από (αριθμ. απ. 20/2019 διακήρυξης σε ανοικτό διαγωνισμό της Αναθέτουσας 
Αρχής, οι κατακυρωτικές και λοιπές αποφάσεις της Εταιρείας ως αναθέτουσας αρχής, οι 
όροι της παρούσας σύμβασης ως και η προσφορά του αναδόχου και συμπληρωματικά οι 
διατάξεις του ν.4412/2016, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από 
την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά ή διένεξη που πιθανόν να προκύψει από την 
εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε αξίωση ή απαίτηση των 
συμβαλλομένων εκατέρωθεν, θα ρυθμίζεται καταρχήν φιλικά μεταξύ των μερών κατά την 
διάρκεια της ισχύος σύμβασης. Άλλως, θα εκδικάζεται και θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην 
αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και δέχονται ως 
έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των πιο πάνω 
αναφερομένων διαφορών και ενώπιον των οποίων η Αναθέτουσα Εταιρεία θα ενάγει ή 
ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού 
Ελληνικού Δικαίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να 
ενεργεί κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται 
με τη Σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες 
αρμοδιότητες. Αλλαγή του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται 
εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μόνο μετά από την έγγραφη αποδοχή της. 
Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, 
εξουσιοδοτημένοι να τον εκπροσωπούν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να 
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη 
Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 17 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος "ανωτέρα βία" νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις 
περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας 
βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της 
παρούσας σύμβασης. 
2. Οσάκις ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για 
εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο 
συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. 
3. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την 
ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που έλαβε χώρα. 
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ΑΡΘΡΟ 18 
Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή, ακόμη 
και αν δεν αναφέρονται ρητά σ’ αυτή, και όλοι οι μη διαδικαστικοί όροι της σχετικής 
διακήρυξης του διαγωνισμού, στην οποία βασίζεται η παρούσα σύμβαση, οι όροι της 
σχετικής κατακυρωτικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και η προσφορά του 
αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή. 
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη Σύμβαση αυτή, την 
υπογράφουν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Από τα τρία όμοια πρωτότυπα, τα δύο έλαβε η 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» και το άλλο έλαβε η 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
 
Για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 
χχχχχχχχχχχχχχχ 
 
 
 
 
 
 
Για την Ανάδοχο 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI – Κατανομή Εκθεσιακών Περιπτέρων και Ενδεικτική Πρόταση 
Αρχιτεκτονικής Μελέτης  

Επισυναπτόμενα αρχεία:  
01-Κατανομή_Εκθεσιακών_Περιπτέρων_FRUITLOGISTICA.pdf 
02-Κατανομή_Εκθεσιακών_Περιπτέρων_Hall 17_PROWEIN 
03-Κατανομή_Εκθεσιακών_Περιπτέρων_Hall 12_PROWEIN 
04-Ενδεικτική_Πρόταση_Αρχιτεκτονικής_Λύσης_PROWEIN.pdf 


