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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 Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 109 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11521 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 210-3355765 

Φαξ 210-3242079 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο investinfo@eg.gov.gr 
h.alisandratou@eg.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Χίλντα Αλυσανδράτου 

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

 
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 
τον Υπουργό αρμόδιο για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και την Εξωστρέφεια.  και λειτουργεί χάριν του 
Δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της Ιδιωτικής Οικονομίας. Διέπεται από τις διατάξεις του 
ιδρυτικού Ν. 2372/1996 (αρ. ΦΕΚ Α’ 29, 28/2/1996), του Ν. 4242/2014, (ΦΕΚ Α’ 50), του Ν. 4635/2019 
(ΦΕΚ Α’ 167), του Π.Δ. 81/2019 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄104), 
καθώς και από τις διατάξεις του εγκεκριμένου βάσει της υπ’ αριθ. 351/14.05.2020 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΞΗΜ46ΨΧ6Σ-8ΤΕ) Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, της υπ' αριθμ. 
353/30.06.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΠΑ146ΨΧ6Σ-Ζ2Φ) περί Έγκρισης 
Κωδικοποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας και του Κανονισμού Προμηθειών 
(ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ. 148/18.09.2020). 
 
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 επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές. Για την επίτευξη του σκοπού της η 
εταιρεία ασκεί τις ειδικότερες αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού της (άρθρ. 1 
παρ. 3 του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α’ 29/ 28.02.1996), όπως ισχύει. 
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Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω του ΚΗΜΔΗΣ  και της ιστοσελίδας της εταιρείας. 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  
 

 investinfo@eg.gov.gr 
 h.alisandratou@eg.gov.gr 

 
1.2.  Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση  
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 7 του Κανονισμού Προμηθειών (ΦΕΚ 
ΠΡΑ.ΔΙ.Τ 148/18.09.2020). 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
H παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 
 
1.3.  Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, 
εξοπλισμός, διακόσμηση και αποξήλωση του περιπτέρου, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη 
διεθνή Έκθεση ακινήτων MIPIM 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 17/3/2023 στο 
Palais des Festivals, στις Κάννες της Γαλλίας». 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 39154100-7 και συμπληρωματικό CPV ΙΑ01-9 Σχέδιο και κατασκευή. 
 
Η συγκεκριμένη Έκθεση Ακινήτων (MIPIM) πραγματοποιείται από το 1990 και συγκεντρώνει τους πιο 
μεγάλους και σημαντικούς παίκτες του κλάδου των ακινήτων και όλων των σχετικών υποκλάδων 
(hospitality, logistics, industrial, retail). Το 2022, κατά τη διάρκεια της 31ης MIPIM, η έκθεση συγκέντρωσε, 
για μια ακόμη χρονιά, τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου του real estate, ενώ υποδέχθηκε πάνω 
από 15.000 επισκέπτες της διεθνούς βιομηχανίας ακινήτων, περισσότερους από 4.000 επενδυτές και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απ’ όλο τον κόσμο, 400 και πλέον ομιλητές, καθώς επίσης και 560 πολιτικούς 
αρχηγούς από 100 χώρες. 
 
Το  Ελληνικό περίπτερο θα καλύψει 215,26 τ.μ. Η εθνική συμμετοχή εκτείνεται στην αίθουσα RIVIERA 
όπως φαίνεται και στην επισυναπτόμενη κάτοψη του Παραρτήματος IX. 
 
Η διαμόρφωση του ελληνικού περιπτέρου θα πραγματοποιηθεί προς το σκοπό της προβολής τόσο της 
ελληνικής ταυτότητας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στον τομέα της αγοράς ακινήτων, και των 
επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Ως εκ τούτου, το Ελληνικό 
Περίπτερο, θα πρέπει:  

 Να είναι λειτουργικό και σύγχρονης αισθητικής.  
 Να είναι αναγνωρίσιμο από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύει το ενδιαφέρον 

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

 Να προσιδιάζει στο πνεύμα της συγκεκριμένης Έκθεσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
Ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν.  

 Να ανταποκρίνεται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής.  
 Να είναι ένα «ανοιχτό» περίπτερο που να προσκαλεί τους επισκέπτες να το περιδιαβούν χωρίς 

ιδιαίτερα χωρίσματα μεταξύ των χώρων των διαφορετικών Ελλήνων εκθετών. 
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 Να αναδεικνύει την ελληνική ταυτότητα. 
 Να λαμβάνει υπόψη τις κατασκευαστικές και λοιπές ανάγκες, όρους και προϋποθέσεις των 

διοργανωτών, όπως φαίνονται και στα συνημμένα Παραρτήματα (π.χ. Exhibitor’s Technical Guide) 
 Να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών της Έκθεσης, υψηλού επιπέδου 

επενδυτών από όλο τον κόσμο. 
 
H προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση για την εκτέλεση του έργου. 
Εναλλακτικές προτάσεις δε 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 371,64 €/τ.μ. 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 ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€80.000) πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού της και διαρκεί έως 
την απομάκρυνση των υλικών από τον εκθεσιακό χώρο στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή 
Έκθεση ακινήτων MIPIM 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 17/3/2023 στο Palais des 
Festivals στις Κάννες, Γαλλία, υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης πιστοποίησης από τα αρμόδια 
όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, της προσήκουσας ολοκλήρωσης των παραδοτέων.  
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι  της παρούσας διακήρυξης.  
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 
 
1.4.  Θεσμικό Πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 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»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Του ν.  4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 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», 
 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
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 της 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», 

 της με αρ. Π46Ι-50965/13.09.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 763/20.09.2019) απόφασης «Αποδοχή παραίτησης και 
ορισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
“Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.”, με δ.τ. “Enterprise Greece Α.Ε.”» του 
Υπουργού Εξωτερικών, 

 της με αρ. Π46I-59349/9.10.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 852/14.10.2019) απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ.: 
Π46Ι-50965/13.09.2019 (ΥΟΔΔ 763/20-09-2019) απόφασης, αντικατάσταση και ορισμός Προέδρου και 
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.”, με δ.τ. “Enterprise Greece Α.E.”» του Υπουργού Εξωτερικών, 

 της με αρ. Π461-64969 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 950/11.11.2019) απόφασης «Τροποποίηση της Π461-
59349/9.10.2019 (ΥΟΔΔ 852) απόφασης, παύση δυο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.”, με δ.τ. ‘’Enterprise Greece 
A.E.” λόγω αλλαγής του καταστατικού αυτής» του Υπουργού Εξωτερικών, 

 της με αρ. Π46Ι-20668 απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 
351/8.5.2020) σχετικά με την «Αποδοχή παραίτησης εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.”, με δ.τ. 
‘’Enterprise Greece A.E.” και διορισμό νέου εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος», 

 της απόφασης του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από τη 
Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 342/14.11.2019 περί α. νέας συγκρότησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
σε σώμα β. Εκπροσώπησης της εταιρείας και γ. παροχής δικαιώματος υπογραφής, 

 της απόφασης του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από τη 
Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 350/12.05.2020 περί Αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. - Συγκρότηση μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, 

 Της απόφασης του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 363/24.11.2020 περί Αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. - Συγκρότηση μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, παροχή αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής (ΑΔΑ: 
6ΕΛΒ46ΨΧ6Σ-ΒΨ0), 

 Της απόφασης του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 366/30.12.2020  περί Παροχή Αρμοδιοτήτων - Δικαιώματος Υπογραφής σε 
Εντεταλμένη Σύμβουλο (ΑΔΑ: ΨΒΡΞ46ΨΧ6Σ-ΝΥ1) 

 Της  απόφασης του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 401/18.08.2022 περί Αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. - Συγκρότηση μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα (ΑΔΑ: 939Χ46ΨΧ6Σ-ΥΔΓ). 

 Τον εγκεκριμένο βάσει της υπ’ αριθ. 351/14.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 
6ΞΗΜ46ΨΧ6Σ-8ΤΕ) Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και δ.τ. "Enterprise Greece A.E.", 

 Της  απόφασης του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 353/30.06.2020 περί Έγκρισης Κωδικοποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.» και  δ.τ. "Enterprise Greece A.E.". (ΑΔΑ: ΡΠΑ146ΨΧ6Σ-Ζ2Φ). 

 Της υπ΄ αριθμ 393/10.03.2022 απόφασης συνεδρίασης του  Δ. Σ. της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», περί Συγκρότησης των Γνωμοδοτικών Οργάνων 
(Επιτροπών) Διαγωνιστικών Διαδικασιών της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». 

 Της υπ’ αριθμ. 4146/8.9.2022 Απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΙΦ646ΨΧ6Σ-42Δ) για την  Έγκριση Συμμετοχής στη 
Δ.Ε. MIPIM 2023 ((ΑΔΑ: 6ΙΦ646ΨΧ6Σ-42Δ) 

 Της με αριθ. πρωτ. 9-6-22/2617 (ΑΔΑ:ΨΓ1Χ46ΨΧ6Σ-ΔΚΠ) απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 
Έγκρισης δαπάνης και Απόφασης Συμπληρωματικής Ανάληψης με αριθ. πρωτ. 29-6-22/2921 (ΑΔΑ: 
96ΕΧ46ΨΧ6Σ-93Β) του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία 
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Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε», που αφορά τον συνολικό εγκριθέντα προϋπολογισμό της 
συμμετοχής της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε»  στη διεθνή Έκθεση 
ακινήτων MIPIM 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 17/3/2023 στο Palais des 
Festivals, στις Κάννες, Γαλλία» 

 Της με αρ. πρωτ. 5515/30-11-22 απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε» για την προκήρυξη του παρόντος 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 15η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα, 12.00 μ.μ. 
 
Η κατάθεση θα γίνεται στο πρωτόκολλο της εταιρείας. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με την κατάθεση των 
προσφορών στα γραφεία της εταιρείας. Η αποσφράγιση θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας με φυσική 
παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ.   
 
Δημοσιότητα 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση ιστ. της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν. 4727/2020, αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  
 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.enterprisegreece.gov.gr στη διαδρομή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ > ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 
 
1.6.  Αρχές Εφαρμοζόμενες στη Διαδικασία Σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους.  
β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 
γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1.  Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
 η προκήρυξη σύμβασης 
 η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 
 η υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την εκπλήρωση των οικονομοτεχνικών κριτηρίων, η οποία μπορεί να 

εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου gov.gr ή να φέρει το γνήσιο της υπογραφής  
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, και 
 το σχέδιο της σύμβασης 

 
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, εκτελούνται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 
ηλεκτρονική διεύθυνση που θα υποδείξουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς.  
 
2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση h.alisandratou@eg.gov.gr, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Τα ερωτήματα και οι απαντήσεις κοινοποιούνται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. 
 
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 δύο (2) 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. 
 
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.  
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 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. 
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 



 

 10 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας, στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.5. Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
ή χρηματοδοτικά ιδρύματα 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 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 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 της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθούν επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με 
τα υποδείγματα του Παραρτήματος VΙΙ της παρούσας.  
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. Δικαίωμα Συμμετοχής 
 

2.2.1.1. 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. 
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2.2.1.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση 
είναι δυνατόν εντούτοις να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική 
μορφή, εάν της ανατεθεί η Σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία 
για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης. 
2.2.1.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
2.2.1.4. Επισημαίνεται ότι κάθε Προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 
περισσότερες της μιας Προσφορές στον παρόντα διαγωνισμό. Όλες οι Προσφορές, στις οποίες συμμετέχει 
είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος μιας υποψήφιας Ένωσης προσώπων ο ίδιος Συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, ή μια Κοινοπραξία ή Ένωση προσώπων), αποκλείονται από τον διαγωνισμό. 
2.2.1.5. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως – επί ποινή αποκλεισμού – να 
πληρούν, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4 – 2.2.7 της παρούσης. 
Η κάλυψη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής θα τεκμηριώνεται με την κατάθεση των σχετικών στοιχείων 
και δικαιολογητικών, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.9. 
 
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 ποσού ίσου με το 2% της 
προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠA, ήτοι ποσού δύο χιλιάδων   
ευρώ €1.600 ευρώ. 
 
Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος VΙΙ.  
 
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, οι 
οποίοι θα αναφέρονται στο σώμα αυτής, ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρόν. Το ανωτέρω 
αναφερόμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το 
άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών. Κάθε μία όμως από αυτές, σε περίπτωση 
ένωσης/κοινοπραξίας, πρέπει να εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της, τα οποία πρέπει να 
κατονομάζονται, και να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας 
από τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 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 σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  
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 στις παραγράφους 2.2.3 
έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
2.2.3. Λόγοι Αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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:  



 

 12 

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.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 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. 
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Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού 
 
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 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 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 2.2.9.2 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.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) 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. γ) 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 
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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 διαδικασίες σύναψης. 
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, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
Κριτήρια Επιλογής 
2.2.4. Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 
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 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-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 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  
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 2019, 2020 και 2021, 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 πληρείται 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 2019, 2020, 2021) να έχουν υλοποιήσει συναφή έργα δηλαδή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τον εξοπλισμό, τη διακόσμηση και την αποξήλωση περιπτέρων σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, 
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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 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. Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν 
πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 (ή αντίστοιχο πιστοποιητικό διεθνούς κύρους και αποδοχής) 
επικαιροποιημένο και σε ισχύ, που έχει εκδοθεί από επίσημο ινστιτούτο ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσία 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας, η απαίτηση αφορά κάθε μέλος της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να προσκομισθεί με τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου. 
 
2.2.8. 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 τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, 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 στα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη από 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. 
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Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.  
Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.  
Η παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα ή, 
αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, κατ’ ελάχιστον από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 
 
2.2.9. Κανόνες Απόδειξης Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.9.1. 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 ποιοτικής 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, επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
διακήρυξης, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υπογράφεται μετά την ημερομηνία ανάρτησης της 
παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται μία υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι δυνατό να φέρει μόνο 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον 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, η υπεύθυνη δήλωση, 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
2.2.9.2. Αποδεικτικά Μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου 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 2.2.8 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 εδαφίων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 
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. 
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Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 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 οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Για το εδάφιο 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, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στο ως άνω εδάφιο 2.2.3.1. 
β) Για τα εδάφια 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 τον 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, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν στις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 
Αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 
Ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης), στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές, καθώς επίσης και πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, που να είναι εν ισχύ κατά τον 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, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις του εδαφίου 2.2.3.2.α, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα 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. 
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 εδαφίου 2.2.3.2.γ 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. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
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ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περίπτωση α’ και β’, καθώς και στην περίπτωση β΄ του εδαφίου 2.2.3.3 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 στα εδάφια 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περίπτωση α’ και β’, 
καθώς και στην περίπτωση β΄ του εδαφίου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω 
του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις του εδαφίου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
ε) Για το εδάφιο 2.2.3.6, υπεύθυνη δήλωση του 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), οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 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 η 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 οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 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. 
 
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 2018, 2019 
και 2020 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 
(2018, 2019 και 2020)  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 
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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 2018, 2019 και 2020) 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 

        
        
        
 
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 IV, 
ώστε να αποδεικνύονται τα όσα ζητούνται στην παράγραφο 2.2.6. 
 
Για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες 
κ.ο.κ.), ή άλλων εξειδικευμένων συνεργατών ή υπεργολάβων του υποψηφίου Αναδόχου, θα πρέπει επί 
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ποινή αποκλεισμού να υποβληθεί από καθέναν χωριστά Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι υπάρχει 
συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου, ότι γίνονται 
ανεπιφύλακτα δεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού και οι εξ αυτού προκύπτουσες υποχρεώσεις, 
καθώς και ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στο βιογραφικό σημείωμά τους είναι αληθή και ακριβή.  
Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν απαιτείται να είναι θεωρημένες νομίμως για το 
γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από Διοικητική Αρχή ή από τα Κ.Ε.Π. ή να φέρουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.  
Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη 
βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 
 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7, 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 (ή αντίστοιχο πιστοποιητικό 
διεθνούς κύρους και αποδοχής) επικαιροποιημένο και σε ισχύ. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, η 
απαίτηση αφορά κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να διαθέτουν και οι 
τυχόν υπεργολάβοι του Προσφέροντος ή της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 
 
Β.6. (Αναφορικά με τα Έγγραφα Νομιμοποίησης δείτε Παράρτημα V) 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 (π.χ. ΓΕΜΗ), 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., 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 (π.χ. 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, κ.λπ., 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. 
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 εταιρεία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης / νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Β.7. 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 
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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 καταλληλότητας όσον 
αφορά στις 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.8. 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. 
Επιπλέον, υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού συμφωνητικό μεταξύ των μελών της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας, με το οποίο: 

 συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία, 
 αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής και οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος 

του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 
 δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρόν την ευθύνη για την 

εκπλήρωση του Έργου, 
 ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της 

στον Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η ως άνω 
δέσμευση δύναται να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ Προσφέροντος και τρίτου, στις 
ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. Σε κάθε περίπτωση, 
απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησης του τρίτου, από τα οποία να 
προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τον παραπάνω 
με την υπογραφή τους. 
 
Β.10. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να αναφέρουν το τμήμα της Σύμβασης που προτίθενται να 
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, και να 
καταθέσουν Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις 
οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν με τον 
υποψήφιο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί Ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας της σύμβασης.  
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει είτε να φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή είτε να 
είναι θεωρημένες νομίμως για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από Διοικητική Αρχή ή από τα 
Κ.Ε.Π. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη 
βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησης του 
υπεργολάβου, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και τα πρόσωπα 
που δεσμεύουν αυτόν με την υπογραφή τους. 
 
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:  
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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. 
 

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 χωροθέτησης 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. 
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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 
 
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. 
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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 που ορίζονται στη Διακήρυξη, για όλες τις 
περιγραφόμενες υπηρεσίες.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής 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. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου και ώρα 
12:00. 
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο τη εταιρείας.    
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 
Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, η συνυποβολή των εγγράφων 
και σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση οπτικού δίσκου ή usb. Για κάθε υποφάκελο της προσφοράς 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»/«Οικονομική Προσφορά») κατατίθεται ξεχωριστός 
οπτικός δίσκος/usb,, τοποθετημένος στον αντίστοιχο έγχαρτο φάκελο. 
Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.  
  
2.4.2.2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) Έναν σφραγισμένο (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 σφραγισμένο (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, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας. Η  τεχνική και οικονομική προσφορά υπογράφεται ηλεκτρονικά ή με βεβαίωση 
γνησίου υπογραφής και υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  



 

 25 

 
 
2.4.2.4. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, όπως περιγράφεται 
παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από 
τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ή με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των 
αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο του εδαφίου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς. 
Στις περιπτώσεις που με 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. 
 
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 φακέλους 
και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, 
τηλέφωνα, fax, Ε-mail), καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 
 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, εξοπλισμού, διακόσμησης και αποξήλωσης του περιπτέρου, 
στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή Έκθεση ακινήτων MIPIM 2023, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 17/3/2023 στο Palais des Festivals, στις Κάννες, Γαλλία. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 11/2022 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15.12.2022, ώρα 12:00 μ.μ 
 

ΠΡΟΣ:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 109, 11521 Αθήνα 
 

Επωνυμία Διαγωνιζομένου: 
Στοιχεία Εκπροσώπου: 
Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας καθώς και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 
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. 

 
Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 

 
 
2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  
 
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού: 
α)  Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το εδάφιο 2.2.9.1 περίπτωση (1) της παραγράφου 2.2.9 του άρθρου 

2.2 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο υπεύθυνης 
δήλωσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ). 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν την υπεύθυνη 
δήλωση για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β)  Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 

 
2.4.3.2. Τεχνική Προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Η τεχνική προσφορά πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 
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 
Στον σφραγισμένο (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα (Προσφέροντα). Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή 
απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά κάθε Προσφέροντος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού την αναλυτική και 
τη συνολική κοστολόγηση των υπηρεσιών που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, με τη 
συμπλήρωση του υποδείγματος στο Παράρτημα VI της παρούσας. 
 
Α. Τιμές 
 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 
 
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, η επιτροπή έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει πρόσθετα στοιχεία που να δικαιολογούν το μειωμένο τίμημα. 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 
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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 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.  
 
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).  

 
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 
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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 εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας 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. 
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, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και τη 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 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
η) 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. Αποσφράγιση Προσφορών 
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση των  προσφορών  όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 
Διαγωνισμού), προβαίνει την 15.12.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, δηλαδή του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» και του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η οποία ολοκληρώνεται σε μία 
συνεδρίαση ή κατόπιν διακοπής των εργασιών της και σε δύο ή περισσότερες, ακολουθώντας όμως ένα 
ενιαίο στάδιο. 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, κάθε προσφέρων 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 τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, εφόσον κάτι τέτοιο δεν επιφέρει διακρίσεις ή στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. 
 
3.1.2. Αξιολόγηση Προσφορών 
Για τη διαδικασία αξιολόγησης και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 
Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, το οποίο εγκρίνεται από το Αναθέτον 
Όργανο της εταιρείας. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή 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 
του ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, ήτοι με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία (Β) μεταξύ δύο ή 
περισσότερων προσφερόντων, η κατακύρωση θα γίνει στην προσφορά με την ανώτερη τεχνική 
βαθμολογία (ΒΤ). 
Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, στους ενδιαφέροντες οικονομικούς φορείς μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών που κρίθηκαν κατάλληλες. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
 
3.2. Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στο εδάφιο 2.2.9.2 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 - 2.2.8 αυτής. 
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), στο 
πρωτόκολλο της εταιρείας σε σφραγισμένο φάκελο. Είναι υποχρεωτική, επί ποινή απαραδέκτου της 
προσφοράς,  η  συνυποβολή των εγγράφων και σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση οπτικού δίσκου ή usb. 
Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.    
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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 ή υπογραφή με 
βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, 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 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 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την 
Υπεύθυνη δήλωση, 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 τις παραγράφους 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 
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 την υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ 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 Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
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 οριστικής κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
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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 εξής: 
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή, σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ  και, σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ , 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, και 
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, 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 την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύμβαση. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης, θέτοντάς του 
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Η σύμβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω σύμβαση μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
 
3.4. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), 
σύμφωνα με τον ν. 4912/2022 και τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή κατά 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 που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, 
γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την 
κατάθεση της προσφυγής.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, 
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό 
την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 
του ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του π.δ. 39/2017.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή:  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του 
στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους, αλλά και την 
Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη το αργότερο εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 
 
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης 
της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει 
και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του 
οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 
Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
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απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων. 
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.   
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 
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 Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από 
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
Για τις ανωτέρω αποφάσεις της, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης 
στους υποψηφίους υπέχει. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παρ. 7 του Κανονισμού Προμηθειών (ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ 148/18.09.2020), το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και ο χρόνος ισχύος της είναι μεγαλύτερος 
της διάρκειας του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 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 τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI 
της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης δύναται να απομειωθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 
κατά ποσό ανάλογο με το ποσοστό υλοποίησης του έργου που θα αποδεικνύεται με την παραλαβή των 
παραδοτέων του αναδόχου από τον επιβλέποντα του έργου , ώστε να αντιστοιχεί κάθε φορά στο 5% της 
υπολειπόμενης συμβατικής αξίας του έργου εκτός ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 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.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 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 της ως άνω 
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 
4.2. Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της 
Αναθέτουσας Αρχής (ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ 148/18.09.2020), του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, 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 θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
Εκπροσώπηση Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ 
εντολή 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. 
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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. 11/2022 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 στη Διεθνή ‘Έκθεση 
ακινήτων MIPIM 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 17/3/2023 στο Palais des 
Festivals, στις Κάννες, Γαλλία, 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, 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, δεόντως 
συμπληρωμένα. 
 
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου 

o 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. 

o 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 
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σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 
μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 

o 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. 

 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 
 

o 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. 
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 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.  
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 IX που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
 
4.4. Υπεργολαβία 
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 αναδόχου.  
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο 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 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.  
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 του εδαφίου 2.2.9.2 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.  
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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 της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
 
4.6. Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 
4.6.1. Καταγγελία Σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 
Η εταιρεία μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 133 ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 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 τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 εδάφιο 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. 
 
4.6.2. Καταγγελία Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου 
Ο ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση ουσιώδους παράβασης εκ μέρους της 
αναθέτουσας αρχής των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη σύμβαση και ιδιαίτερα, όχι όμως 
περιοριστικά, τους όρους της σύμβασης σχετικά με την πληρωμή του αναδόχου, και δεν έχει 
αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή 
της σχετικής γραπτής ειδοποίησης από τον ανάδοχο, με την οποία επαπειλείται ρητώς η καταγγελία. 
Σε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της σύμβασης που θα υπογραφεί χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ο 
ανάδοχος δικαιούται να λάβει την αμοιβή του και τις δαπάνες, στις οποίες έχει υποβληθεί για τις μέχρι της 
ημερομηνίας ισχύος της καταγγελίας παρασχεθείσες υπηρεσίες του, αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης 
αποζημίωσης. 
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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. 
 
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. 
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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, κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 
υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών 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. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν 
αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται επιπλέον: 
Κράτηση 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ δυνάμει της παρ.3 του αρ.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 Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
Τα μέρη ρητά αναγνωρίζουν ότι στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται κάθε 
δαπάνη και τα πάσης φύσεως έξοδα που έχουν σχέση με το παρασχεθησόμενο από τον ανάδοχο έργο 
έτσι, ώστε η αναθέτουσα αρχή να μην επιβαρυνθεί με κανένα επιπλέον ποσό πέραν του ως άνω 
συμφωνηθέντος τιμήματος, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 
Ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι της αναθέτουσας αρχής για το συγκεκριμένο έργο, πέραν 
του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής του.  
Διευκρινίζεται ότι για την αμοιβή του αναδόχου ουδεμία τιμαριθμική αναπροσαρμογή προβλέπεται. 
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  
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής που είναι σύμφωνες με 
τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών, στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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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 
άρθρων 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 του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης 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. 
 
5.4. Δικαστική Επίλυση Διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 
4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 
τήρηση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3.4 της παρούσας ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
6.1. Παρακολούθηση της Σύμβασης  
 
Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της σύμβασης αναλαμβάνει η αιτούσα υπηρεσία, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
6.2. Διάρκεια Σύμβασης  
6.2.1. Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης 
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. 4412/20161 και 
το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
 
6.2.2. Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος 
της υπηρεσίας ή επιμέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του 
χρονοδιαγράμματος, για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και, στις περιπτώσεις αυτές, 
ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας παροχής του έργου, στην περίπτωση που η 
εκτέλεση της Σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για 
λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαιτέρως 
σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την 
τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την αναθέτουσα αρχή, η οποία αποφασίζει 
εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ, και ειδοποιεί 
σχετικά γραπτώς τον ανάδοχο. 
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  
 
6.3. Παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης  
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται από την Αιτούσα Υπηρεσία, 
εκπροσωπούμενη από τον Διευθυντή αυτής ή άλλως από το Τμήμα Προμηθειών κατόπιν σχετικής αίτησης 
της Αιτούσας Υπηρεσίας. Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή η Αιτούσα Υπηρεσία ή το Τμήμα 
Προμηθειών, διενεργεί έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι καθοριζόμενες στη 
σύμβαση τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της σύμβασης. 

 
1  Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019 
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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 Αιτούσα Υπηρεσία, εκπροσωπούμενη από τον Διευθυντή 
αυτής ή άλλως το Τμήμα Προμηθειών εξετάζουν 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 Αιτούσα Υπηρεσία, εκπροσωπούμενη από τον Διευθυντή αυτής ή άλλως το Τμήμα Προμηθειών 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 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 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 
το άρθρο 5.2 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. 
 



 

 44 

6.5. Καταγγελία της Σύμβασης - Υποκατάσταση Αναδόχου  
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.  
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.  
 
Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, προσφέροντα/ντες που υπέβαλε/αν την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 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 Αντικειμένου 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.  
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Περιγραφή των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής.  
Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε έχει αναλάβει τη διοργάνωση της εθνικής 
συμμετοχής στη διεθνή Έκθεση ακινήτων MIPIM 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 
17/3/2023 στο Palais des Festivals, στις Κάννες, Γαλλία. 
 
Η συγκεκριμένη Έκθεση Ακινήτων (MIPIM) πραγματοποιείται από το 1990 και συγκεντρώνει τους πιο 
μεγάλους και σημαντικούς παίκτες του κλάδου των ακινήτων και όλων των σχετικών υποκλάδων 
(hospitality, logistics, industrial, retail). Το 2022, κατά τη διάρκεια της 31ης MIPIM, η έκθεση συγκέντρωσε, 
για μια ακόμη χρονιά, τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου του real estate, ενώ υποδέχθηκε πάνω 
από 15.000 επισκέπτες της διεθνούς βιομηχανίας ακινήτων, περισσότερους από 4.000 επενδυτές και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απ’ όλο τον κόσμο, 400 και πλέον ομιλητές, καθώς επίσης και 560 πολιτικούς 
αρχηγούς από 100 χώρες. 
 
Το  Ελληνικό περίπτερο θα καλύψει 215,26 τ.μ. Η εθνική συμμετοχή εκτείνεται στην αίθουσα RIVIERA 
όπως φαίνεται και στην επισυναπτόμενη κάτοψη του Παραρτήματος IX. Η διαμόρφωση του ελληνικού 
περιπτέρου θα πραγματοποιηθεί προς το σκοπό της προβολής τόσο της ελληνικής ταυτότητας, των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στον τομέα της αγοράς ακινήτων, και των επενδυτικών ευκαιριών που 
προσφέρει στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.  
 
Ως εκ τούτου, το Ελληνικό Περίπτερο, θα πρέπει:  

 Να είναι λειτουργικό και σύγχρονης αισθητικής.  
 Να είναι αναγνωρίσιμο από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύει το ενδιαφέρον 

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

 Να προσιδιάζει στο πνεύμα της συγκεκριμένης Έκθεσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
Ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν.  

 Να ανταποκρίνεται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής.  
 Να είναι ένα «ανοιχτό» περίπτερο που να προσκαλεί τους επισκέπτες να το περιδιαβούν χωρίς 

ιδιαίτερα χωρίσματα μεταξύ των χώρων των διαφορετικών Ελλήνων εκθετών. 
 Να αναδεικνύει την ελληνική ταυτότητα. 
 Να λαμβάνει υπόψη τις κατασκευαστικές και λοιπές ανάγκες, όρους και προϋποθέσεις των 

διοργανωτών, όπως φαίνονται και στα συνημμένα Παραρτήματα. 
 Να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών της Έκθεσης, υψηλού επιπέδου 

επενδυτών από όλο τον κόσμο. 
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H προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση για την εκτέλεση του έργου. 
Εναλλακτικές προτάσεις δε γίνονται δεκτές, είτε στο σύνολό τους, είτε στα επί μέρους τμήματα του έργου. 
Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Το προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής θα είναι κατ’ ανώτατο όριο 371,64 €/τ.μ. και το σύνολο του 
κόστους κατασκευής θα υπολογισθεί μόνο για τον ωφέλιμο εκθεσιακό χώρο που θα κατασκευασθεί. Η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέλθει στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€80.000,00) πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού της και διαρκεί έως 
την απομάκρυνση των υλικών από τον εκθεσιακό χώρο στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή 
Έκθεση ακινήτων MIPIM 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 17/3/2023 στο Palais des 
Festivals, στις Κάννες, Γαλλία, υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης πιστοποίησης από τα αρμόδια 
όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, της προσήκουσας ολοκλήρωσης των παραδοτέων. Η σύμβαση θα 
ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση ακινήτων MIPIM 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 
17/3/2023 στο Palais des Festivals, στις Κάννες, Γαλλία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4146/8.9.2022 
Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΙΦ646ΨΧ6Σ-42Δ). 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η ενοικίαση του εξοπλισμού, η 
διακόσμηση, η αποξήλωση των περιπτέρων και η απομάκρυνση των υλικών από τον εκθεσιακό χώρο, στο 
πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή Έκθεση ακινήτων MIPIM 2023, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 17/3/2023 στο Palais des Festivals, στις Κάννες, Γαλλία. 
 
1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Η κατασκευή – μελέτη 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. 
 
Τα Ελληνικά Περίπτερα θα πρέπει:  

o Να είναι λειτουργικά, σύγχρονης αισθητικής.  
o Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να αποτελεί μία σύνθεση που να προσδίδει ένα 

σύγχρονο χαρακτήρα δημιουργώντας μία ανανεωμένη παρουσία της Ελληνικής Συμμετοχής στην 
Έκθεση. 

o 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. 

o 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).  

o Να προσιδιάζουν στο πνεύμα της συγκεκριμένης Έκθεσης.   
o Το ύψος των Ελληνικών περιπτέρων στα διάφορα halls θα πρέπει να φτάνει στο μέγιστο 

επιτρεπόμενο από τον κανονισμό της έκθεσης. Η εκμετάλλευση του μέγιστου επιτρεπόμενου 
ύψους θα γίνεται είτε με δομή επί εδάφους ή με αναρτώμενες κατασκευές ή συνδυασμό των δύο. 

o Οι χώροι  θα οριστικοποιηθούν με βάση τις τελικές κατόψεις – κατανομή χώρων. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Η Ελληνική Συμμετοχή στο περίπτερο της Enterprise Greece, θα απαρτίζεται από 7 ή 8 Ελληνικές 
επιχειρήσεις, ωστόσο ο ακριβής αριθμός δεν δύναται να καθοριστεί σε αυτή τη φάση. Το  Ελληνικό 
περίπτερο θα καλύψει περίπου 215,26 τ.μ. Η εθνική συμμετοχή εκτείνεται στην αίθουσα RIVIERA, με 
νούμερο περιπτέρου R7.A3. όπως φαίνεται και στην επισυναπτόμενη κάτοψη. 
 
Να δοθούν γραφικά και φωτογραφικό υλικό για τη διακόσμηση του Ελληνικού περιπτέρου, αν τυχόν 
κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη υποστήριξη της πρότασης του υποψηφίου. Το ύψος των Ελληνικών 
περιπτέρων θα πρέπει να φτάνει στο μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κανονισμό της Έκθεσης. Η 
εκμετάλλευση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους θα γίνεται είτε με δομή επί εδάφους ή με 
αναρτώμενες κατασκευές ή συνδυασμό των δύο. Οι χώροι θα οριστικοποιηθούν με βάση τις τελικές 
κατόψεις – κατανομή χώρων.  
 
Κατασκευή  
«Ανοιχτή, κατά το δυνατόν κατασκευή και με βάση προδιαγραφές διοργανωτών. Οι χώροι των Β2Β θα 
πρέπει να είναι κλειστοί και θα πρέπει να προβλεφθεί και χώρος αποθήκευσης εντύπων και λοιπού 
προωθητικού υλικού, είτε συνολικά στο χώρο του Enterprise Greece ή σε κάθε εκθέτη ξεχωριστά. Αν για 
οποιαδήποτε κατασκευή απαιτείται έγκριση από τους διοργανωτές, θα πρέπει ο ανάδοχος να φροντίσει 
να τη λάβει. Επίσης, θα υπάρχει «χαλαρός»  διαχωρισμός μεταξύ των ατομικών περιπτέρων, χωρίς 
ιδιαίτερα χωρίσματα.  
 
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, με βάση και κανονισμό Έκθεσης. Το ύψος του δαπέδου θα είναι το 
ελάχιστο δυνατό που υπαγορεύεται από τον κανονισμό της Έκθεσης και τις ανάγκες κατασκευής του 
περιπτέρου.  
 
Φωτισμός  
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί όχι 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. 
 
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση  
Ο ανάδοχος θα φροντίσει για τη υποβολή των αιτήσεων παροχών ρεύματος. 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.  
 
Σήμανση Ελληνικού Περιπτέρου  
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 



 

 48 

της Αίθουσας, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Για τους εκθέτες του Ελληνικού Περιπτέρου, ο Ανάδοχος θα 
ετοιμάσει αυτοκόλλητα με το λογότυπο τους και 2 τουλάχιστον επιτοίχιες εκτυπώσεις, ανά εκθέτη, 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 και λοιπού υλικού 
προς εκτύπωση, ανά εκθέτη είναι υποχρέωση του Ανάδοχου.  
 
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.» και των εκθετών 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 Enterprise Greece (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. 
 
Ατομικά stand – Εξοπλισμός  
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 stand (7-8 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 και με 4 
καθίσματα  

 2 Ψηφιακές εκτυπώσεις ανά εκθέτη (>1,5τ.μ.) 
 1 τηλεόραση (άνω των 50 ιντσών) με τον αντίστοιχο εξοπλισμό για την προβολή Video 
 Επιγραφή με την επωνυμία της επιχείρησης και λογότυπό της στη μετόπη του stand ή στο όπισθεν 

τοιχίο, ώστε να μην μειώνεται ο ωφέλιμος χώρος. Τα γωνιακά stands θα έχουν από 1 επιγραφή και 
1 λογότυπο σε κάθε πρόσοψη. Οι επιγραφές θα πρέπει να είναι ευκρινείς και να φαίνονται από 
απόσταση  

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

 Κάδος απορριμμάτων, όχι κλασικός πλαστικός.  
 Διακοσμητικά στοιχεία και καλλωπιστικά φυτά-άνθη 
 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.  

 
Για τα μεγαλύτερα stands, θα υπάρχουν οι, κατά το δυνατόν, πολλαπλάσιες απαιτήσεις ανάλογα με τα 
τετραγωνικά, το συνολικό σχεδιασμό και τον κανονισμό της Έκθεσης. Επίσης εκτός του τραπεζιού, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η ύπαρξη γωνιακού καθιστικού ή τραπεζιού με πολυθρόνες και πιθανός χώρος για 
τοποθέτηση μακετών. Τέλος η ύπαρξη μικρού σε μέγεθος πάγκου υποδοχής. 
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Επιπλέον στον χώρο Lounge – coffee θα πρέπει να προβλεφθεί η ύπαρξη δυο καφετιέρων εσπρέσο και ο 
αντίστοιχος εξοπλισμός καφέ, ζάχαρης, νερού, γάλακτος για την παρασκευή 1.300 καφέδων κατά τη 
διάρκεια των 4 ημερών της Έκθεσης από όλους τους εκθέτες και τους επισκέπτες περιπτέρου, καθώς και 
αρτοπαρασκευασμάτων ποιότητας. 
 
Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί και η ύπαρξη μηχανήματος παροχής εμφιαλωμένου νερού για όλες τις 
ημέρες της Έκθεσης (υπολογίζεται να χρειαστούν τουλάχιστον 10 μπουκάλια των 18 lt). 
 
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.  
 
A. Υποχρεώσεις αναδόχου  
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα :  

 H 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 ENTERPRISE GREECE  

 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 ENTERPRISE GREECE σε προοπτικό σήμανσης σε όλες τις αίθουσες  
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 τους.  
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας.  
 
B. Γενικές παρατηρήσεις  
1. 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 εκθέτη.  
2. Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα.  
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τροποποίηση ή και δημιουργία μακετών σε υψηλή ανάλυση για τις 
εκτυπώσεις.  
4. Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα σχέδια, τις φωτογραφίες και τα κείμενα της τεχνικής προσφοράς και 
σε ηλεκτρονική μορφή.  
5. Οι διαστάσεις, όπου αυτές αναφέρονται, είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν σύμφωνα με την 
αρχιτεκτονική πρόταση που θα υποβάλει ο Ανάδοχος.  
6. Τα κατασκευαζόμενα τετραγωνικά μέτρα του ελληνικού περιπτέρου στην αναφερόμενη Έκθεση στην 
παρούσα Προκήρυξη, είναι οριστικά και δεν πρόκειται να μεταβληθούν.  
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3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Η παραδοτέα αρχιτεκτονική μελέτη θα περιλαμβάνει: 
Α. 

 Σχέδια  
 Σχέδια σε κλίμακα 1: 50 του συνολικού εκθεσιακού χώρου, κατόψεις, συνολικές όψεις, των 

περιπτέρων εκθετών, χώρος παροχής καφέ - αναψυκτικών, χώρος υποδοχής (χώρος Enterprise 
Greece), δύο κλειστοί χώροι διενέργειας επιχειρηματικών συναντήσεων, αποθηκευτικός χώρος 
προωθητικού υλικού - γκαρνταρόμπα.  

 Σχέδια σε κλίμακα 1:20 και 1:10, 1:5 ανάλογα με τον απαιτούμενο βαθμό λεπτομέρειας, του 
επιμέρους εξοπλισμού (πχ χώρος υποδοχής, πιθανές μακέτες επενδυτικών έργων, χώροι 
συναντήσεων) με αναλυτική αναγραφή διαστάσεων και περιγραφή υλικών και οποιονδήποτε 
άλλων στοιχείων κρίνονται απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση της  πρότασης. 

 άλλα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση της πρότασης.  
 

 Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις:  
 Μία άποψη για το περίπτερο κάθε εκθέτη, χώρου ομαδικής προβολής και χώρου διενέργειας 

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

των περιπτέρων.  
 Τεχνική περιγραφή όπου θα περιγράφεται η βασική ιδέα της πρότασης και οι επιμέρους 

συνθετικές και κατασκευαστικές επιλογές της μελέτης, οι προτεινόμενοι χρωματισμοί, τα υλικά 
(περιγραφή, πάχη κτλ), και ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός (π.χ. οθόνες, έπιπλα, χωρίσματα).  

 
Β. Συνολική τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση από ψηλά  (bird view) της συνολικής διάταξης των 
περιπτέρων 
 
Γ. Τεχνικές περιγραφές: 
Γ1. Τεχνική περιγραφή όπου θα περιγράφεται η βασική ιδέα της πρότασης και οι επιμέρους συνθετικές 
και κατασκευαστικές επιλογές της μελέτης 
Γ2. 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. 
Γ3. Τεχνική περιγραφή όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές και ο αριθμός των 
φωτιστικών, τύπος, ισχύς, βαθμός θερμότητας, χαρακτηριστικά, θέση και χρήση.  
 
Δ. Αναλυτική μελέτη σήμανσης γραφικών σήμανσης περιπτέρων και κοινόχρηστων χώρων.  
 
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής θα είναι κατ’ ανώτατο όριο 371,64 €/τ.μ. 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 ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€80.000,00) πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 
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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 

   MIPIM 2023 
 

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   

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

   

15 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ (όπως 
αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι – 

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

Αντικείμενο της 
σύμβασης) 

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

NAI   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ



 

 

55 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
ΠΡΟΣ(1): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας:  

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) δεν βρίσκομαι σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρώ τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης υπ’ αριθ. 11/2022 με Α.Π.: 5517/30.11.2022 που έχει 

προκηρύξει η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» για την επιλογή αναδόχου για το έργο της 
«Μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης του περιπτέρου στο 

πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή Έκθεση ακινήτων MIPIM 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 
έως 17/3/2023 στο Palais des Festivals, στις Κάννες, Γαλλία» 

Επίσης, δηλώνω ότι πληρώ τα οικονομικά και τεχνικά κριτήρια επιλογής και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο 
πρόσωπό μου. 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

Ημερομηνία:      … /…/ 20… 
 

Ο – Η Δηλών 
 

 
(Υπογραφή) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα 
ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Μελών Ομάδας Έργου 
 

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  

Θέση ή Έργο Εργοδότης Καθήκοντα Χρονική Περίοδος  
(μμ/εεεε) 

    
    
Βεβαιώνω ότι τα ανωτέρω δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή. 

 [υπογραφή στελέχους] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – 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 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 : 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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 υποψηφίου καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό 
πρόσωπο με την υπογραφή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα (Προσφέροντα). Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
 
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 στη διεθνή Έκθεση ακινήτων MIPIM 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 
17/3/2023 στο Palais des Festivals, στις Κάννες, Γαλλία, και παραθέτουμε τον κάτωθι Πίνακα 
Προϋπολογισμού: 

Α/Α  MIPIM 2023 

 ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ή 

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1. ΔΑΠΕΔΟ    
2. ΔΟΜΗ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 
   

3. ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ    
4. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-
ΜΕΤΩΠΕΣ 

   

5. ΟΘΟΝΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

   

6. ΒΙΤΡΙΝΕΣ-
ΚΥΒΟΙ 
ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ 

   

7. ΤΡΑΠΕΖΙΑ-
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

   

8. ΣΚΑΜΠΩ    
9. ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

   

10. ΚΑΛΑΘΙΑ 
ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

   

11. ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ, 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕ
ΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ 

   

12. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚ
Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

   

13. ΦΩΤΙΣΜΟΣ    
14. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ

ΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

   

15. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΛΑΣ-
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Βάση των ανωτέρω, η τιμή μονάδος ανά κατασκευαζόμενο τετραγωνικό μέτρο είναι:………… €/τμ πλέον 
ΦΠΑ και δεν ξεπερνά το ανώτατο προϋπολογιστικό κόστος των 371,64 €/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: 
 
[…………………………………………………………….……] 
 
 

BANNERS 

16. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 
ΕΚΘΕΤΩΝ 

   

17. ΓΡΑΦΙΚΑ    
18. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ    
19. ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

(Κόστος ανά 
εργάτη, 
διαμονή, 
ασφάλιση 
κλπ.) 

   

20. ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ  

   

21. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 
ΚΕΡΔΟΣ 

   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΝΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟ
ΜΕΝΟ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυήσεων 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
................ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 
 
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ (ή σε 
περίπτωση ένωσης προσώπων υπέρ των (1) …………………………, (2) ……………………………, κ.λπ. ατομικά 
για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως μελών της ένωσης) για ποσό ευρώ  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη 
συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του 
έργου .............. και για κάθε αναβολή αυτού. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την φ του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 
866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα 
αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε, ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα 
με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της .............., ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την 
.....(ημερομηνία)..... Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του 
ποσού της εγγύησης. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη 
δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 
Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
ΠΡΟΣ 
.......... 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 
 
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ………………….. (ή, σε 
περίπτωση ένωσης προσώπων, υπέρ των (1) …………………………, (2) ……………………………, κ.λπ. ατομικά 
για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως μελών της ένωσης) για ποσό ευρώ ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την 
καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης …………….. μεταξύ της  ................... και της ................. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και 
των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 
864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από 
τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα 
με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της ................, ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την 
.....(ημερομηνία)...... Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του 
ποσού της εγγύησης. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη 
δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 
Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης  
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Στην Αθήνα σήμερα, την ….. …… και ημέρα ………., στην έδρα (Λεωφόρος  Βασ. Σοφίας, αρ. 109, Τ.Κ. 11521) 
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : 
 
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 
λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 109, Τ.Κ. 11521, με Α.Φ.Μ. 094439436, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Μαρίνο 
Γιαννόπουλο (στο εξής καλούμενης χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή» ή «ENTERPRISE GREECE »)   
και  
β) αφετέρου της εταιρείας ……………. με την επωνυμία «……………………..» με το διακριτικό τίτλο 
«……………….» (στο εξής καλούμενης «Ανάδοχος»), που εδρεύει στην ………………….., οδός ……………………………, 
αριθμός ……………., Τ.Κ.………………., με ΑΦΜ ………………………., ΔΟΥ …………………………, η οποία εκπροσωπείται 
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ…………. κ…………. …………., ……………………, βάσει 
……………………………………………. ………………………………….. της εταιρίας. 
 
Αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου πρώτου του Ν. 2372/1996 (Α' 29) «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της 
αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το  άρθρο 84 του Ν. 
4635/2019 ( ΦΕΚ Α’  167). 
β) Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
γ) του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά το μέτρο που 
εφαρμόζεται 
δ) του Κανονισμού Προμηθειών (ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ. 148/18.09.2020) 

2. Τον εγκεκριμένο βάσει της υπ’ αριθ. 351/14.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 
6ΞΗΜ46ΨΧ6Σ-8ΤΕ) Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και  δ.τ. "Enterprise Greece A.E.". 

3. Την  απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 353/30.06.2020 περί Έγκρισης Κωδικοποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.» και  δ.τ. "Enterprise Greece A.E.". (ΑΔΑ: ΡΠΑ146ΨΧ6Σ-Ζ2Φ). 

4. Την  υπ' αριθμ. Π461 – 50965 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 
763/20.9.2019) περί “Αποδοχής παραίτησης και ορισμό Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.” με δ.τ. “Enterprise Greece A.E.”,  

5. Την υπ' αριθμ. Π461-59349 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 
852/14.10.2019) 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.”. 

6. Την υπ’ αριθμ. Π461-64969 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 950/11.11.2019) απόφαση «Τροποποίηση της Π461-
59349/9.10.2019 (ΥΟΔΔ 852) απόφασης, παύση δυο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με δ.τ. 
«Enterprise Greece A.E.” λόγω αλλαγής του καταστατικού αυτής» του Υπουργού Εξωτερικών. 

7. Την  υπ' αριθμ. Π46Ι-20668 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 
351/8.5.2020) σχετικά με την “ Αποδοχή παραίτησης εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με δ.τ. 
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«Enterprise Greece A.E.» και διορισμό νέου εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος”. 

8. Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΑΣ 68961/21.12.2021 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών για την «Έγκριση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του εποπτευόμενου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης εκτός 
κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005, Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – Enterprise 
Greece του Υπουργείου Εξωτερικών.» (ΑΔΑ: ΩΧΜ7Ε-5ΝΙ). 

9. Την  απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 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). 

10. Την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» από τη Συνεδρίαση υπ’ αριθ. 350/12.05.2020 περί αντικατάστασης μέλους 
Δ.Σ.- Συγκρότηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. (ΑΔΑ: Ψ10Ζ46ΨΧ6Σ-ΦΔ2). 

11. Την  απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 353/30.06.2020 περί Εφαρμογής των διατάξεων του τροποποιημένου 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας και τοποθέτηση/ανακατανομή Προσωπικού σε 
οργανικές μονάδες (ΑΔΑ: ΩΥΘ646ΨΧ6Σ-ΛΨΤ). 

12. Την απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 363/24.11.2020 περί Αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. - Συγκρότηση μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, παροχή αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής (ΑΔΑ: 
6ΕΛΒ46ΨΧ6Σ-ΒΨ0). 

13. Την  απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 401/18.08.2022 περί Αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. - Συγκρότηση μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα (ΑΔΑ: 939Χ46ΨΧ6Σ-ΥΔΓ). Την υπ’ αριθμ. 4146/8.9.2022 Απόφαση 
Δ.Σ. για την  Έγκριση Συμμετοχής στη Δ.Ε. MIPIM 2023 (ΑΔΑ: 6ΙΦ646ΨΧ6Σ-42Δ) 

14. Την από ……………………………  με αρ. πρωτ. ………………… (ΑΔΑ: ……………………..) Απόφαση της «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», αναφορικά με την οριστική κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού …………………………..…..  

15. Την από ………………… προσφορά της εταιρείας ……………. 
16. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη με την παρούσα σύμβαση δαπάνη βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου 

ποσού διάθεσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023. 
 

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 αποξήλωσης των περιπτέρων 
και της απομάκρυνσης υλικών από τον εκθεσιακό χώρο, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή 
Έκθεση ακινήτων MIPIM 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 17/3/2023 στο Palais des 
Festivals, στις Κάννες, Γαλλία,  καθώς επίσης και της παροχής όλων των απαραίτητων συναφών υπηρεσιών 
κατά τη διάρκεια της ανωτέρω έκθεσης, όπως περιγράφεται στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 11/2022 της 
«Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε», στην με Α.Π. 5515/30-11-22                                                  
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 προς το σκοπό της προβολής τόσο της 
ελληνικής ταυτότητας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στον τομέα της αγοράς ακινήτων, και των 
επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. 
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Ως εκ τούτου, το Ελληνικό Περίπτερο, θα πρέπει:  

 Να είναι λειτουργικό και σύγχρονης αισθητικής.  
 Να είναι αναγνωρίσιμο από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύει το ενδιαφέρον 

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

 Να προσιδιάζει στο πνεύμα της συγκεκριμένης Έκθεσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
Ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν.  

 Να ανταποκρίνεται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής.  
 Να είναι ένα «ανοιχτό» περίπτερο που να προσκαλεί τους επισκέπτες να το περιδιαβούν χωρίς 

ιδιαίτερα χωρίσματα μεταξύ των χώρων των διαφορετικών Ελλήνων εκθετών. 
 Να αναδεικνύει την ελληνική ταυτότητα. 
 Να λαμβάνει υπόψη τις κατασκευαστικές και λοιπές ανάγκες, όρους και προϋποθέσεις των 

διοργανωτών, όπως φαίνονται και στα συνημμένα Παραρτήματα. 
 Να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών της Έκθεσης, υψηλού επιπέδου 

επενδυτών από όλο τον κόσμο. 
3.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.  
 
4.  Περιγραφή-Προδιαγραφές 
Το ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση ακινήτων MIPIM 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 
14/3/2023 έως 17/3/2023 στο Palais des Festivals, στις Κάννες, Γαλλία, θα καταλαμβάνει επιφάνεια 
περίπου 215,26 τ.μ. Η εθνική συμμετοχή εκτείνεται στην αίθουσα RIVIERA και πρέπει να προβλέπει: 
 
4.1 Κατασκευή  
«Ανοιχτή, κατά το δυνατόν κατασκευή και με βάση προδιαγραφές διοργανωτών. Οι χώροι των Β2Β θα 
πρέπει να είναι κλειστοί και θα πρέπει να προβλεφθεί και χώρος αποθήκευσης εντύπων και λοιπού 
προωθητικού υλικού, είτε συνολικά στο χώρο του Enterprise Greece ή σε κάθε εκθέτη ξεχωριστά. Αν για 
οποιαδήποτε κατασκευή απαιτείται έγκριση από τους διοργανωτές, θα πρέπει ο ανάδοχος να φροντίσει 
να τη λάβει. Επίσης, να υπάρχει «χαλαρός» διαχωρισμός μεταξύ των ατομικών περιπτέρων, χωρίς 
ιδιαίτερα χωρίσματα.  
 
2. 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, με βάση και κανονισμό Έκθεσης. Το ύψος του δαπέδου θα είναι το 
ελάχιστο δυνατό που υπαγορεύεται από τον κανονισμό της Έκθεσης και τις ανάγκες κατασκευής του 
περιπτέρου.  
 
3. Φωτισμός  
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί όχι 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. 
 
4. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση  
Ο ανάδοχος θα φροντίσει για τη υποβολή των αιτήσεων παροχών ρεύματος. 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.  
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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.  
 
5. Σήμανση Ελληνικού Περιπτέρου  
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, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
 
Για τους εκθέτες του Ελληνικού Περιπτέρου, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει αυτοκόλλητα με το λογότυπο τους 
και 2 τουλάχιστον επιτοίχιες εκτυπώσεις, ανά εκθέτη, 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 και λοιπού υλικού προς εκτύπωση, ανά εκθέτη είναι υποχρέωση 
του Ανάδοχου.  
 
6. 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 Enterprise Greece (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. 
 
7. Ατομικά stand – Εξοπλισμός  
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 stand (7-8 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 και με 4 
καθίσματα  

 2 Ψηφιακές εκτυπώσεις ανά εκθέτη (>1,5τ.μ.) 
 1 τηλεόραση (άνω των 50 ιντσών) με τον αντίστοιχο εξοπλισμό για την προβολή Video 
 Επιγραφή με την επωνυμία της επιχείρησης και λογότυπό της στη μετόπη του stand ή στο όπισθεν 

τοιχίο, ώστε να μην μειώνεται ο ωφέλιμος χώρος. Τα γωνιακά stands θα έχουν από 1 επιγραφή και 
1 λογότυπο σε κάθε πρόσοψη. Οι επιγραφές θα πρέπει να είναι ευκρινείς και να φαίνονται από 
απόσταση  

 Μία θήκη για έντυπα ειδικού σχεδιασμού που εντάσσεται στην αρχιτεκτονική πρόταση του 
περιπτέρου  
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 Κάδος απορριμμάτων, όχι κλασικός πλαστικός  
 Διακοσμητικά στοιχεία και καλλωπιστικά φυτά-άνθη 
 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.  

 
Για τα μεγαλύτερα stands, θα υπάρχουν οι, κατά το δυνατόν, πολλαπλάσιες απαιτήσεις ανάλογα με τα 
τετραγωνικά, το συνολικό σχεδιασμό και τον κανονισμό της Έκθεσης. Επίσης εκτός του τραπεζιού, θα 
πρέπει προβλεφθεί η ύπαρξη γωνιακού καθιστικού ή τραπεζιού με πολυθρόνες και πιθανός χώρος για 
τοποθέτηση μακετών. Τέλος η ύπαρξη μικρού σε μέγεθος πάγκου υποδοχής. 
 
Επιπλέον στον χώρο Lounge – coffee θα πρέπει να προβλεφθεί η ύπαρξη δυο καφετιέρων εσπρέσο και ο 
αντίστοιχος εξοπλισμός καφέ, ζάχαρης, νερού, γάλακτος για την παρασκευή 1.300 καφέδων κατά τη 
διάρκεια των 4 ημερών της Έκθεσης από όλους τους εκθέτες και τους επισκέπτες περιπτέρου, καθώς και 
αρτοπαρασκευασμάτων ποιότητας. 
Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί και η ύπαρξη μηχανήματος παροχής εμφιαλωμένου νερού για όλες τις 
ημέρες της Έκθεσης (υπολογίζεται να χρειαστούν τουλάχιστον 10 μπουκάλια των 18 lt). 
 
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.  
Ο εξοπλισμός θα αυξάνεται πολλαπλασιαστικά ανάλογα με το μέγεθος του stand που θα έχει κάθε 
εταιρεία.  
 
A. Υποχρεώσεις αναδόχου  
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα:  
H 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 ENTERPRISE GREECE  
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 ENTERPRISE GREECE σε προοπτικό σήμανσης σε όλες τις αίθουσες  
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 τους.  
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας.  

 
B. Γενικές παρατηρήσεις  
1. 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 εκθέτη.  
2. Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα.  
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3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τροποποίηση ή και δημιουργία μακετών σε υψηλή ανάλυση για τις 
εκτυπώσεις.  
4. Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα σχέδια, τις φωτογραφίες και τα κείμενα της τεχνικής προσφοράς και 
σε ηλεκτρονική μορφή.  
5. Οι διαστάσεις, όπου αυτές αναφέρονται, είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν σύμφωνα με την 
αρχιτεκτονική πρόταση που θα υποβάλει ο Ανάδοχος.  
6. Τα κατασκευαζόμενα τετραγωνικά μέτρα του ελληνικού περιπτέρου στην αναφερόμενη Έκθεση στην 
παρούσα Προκήρυξη, είναι οριστικά και δεν πρόκειται να μεταβληθούν.  
 
1. Παραδοτέα Αρχιτεκτονικής Μελέτης 
Α. Η παραδοτέα αρχιτεκτονική μελέτη θα περιλαμβάνει: 

 Σχέδια  
 Σχέδια σε κλίμακα 1: 50 του συνολικού εκθεσιακού χώρου, κατόψεις, συνολικές όψεις, των 

περιπτέρων εκθετών, χώρος παροχής καφέ - αναψυκτικών, χώρος υποδοχής (χώρος Enterprise 
Greece), δύο κλειστοί χώροι διενέργειας επιχειρηματικών συναντήσεων, αποθηκευτικός χώρος 
προωθητικού υλικού - γκαρνταρόμπα.  

 Σχέδια σε κλίμακα 1:20 και 1:10, 1:5 ανάλογα με τον απαιτούμενο βαθμό λεπτομέρειας, του 
επιμέρους εξοπλισμού (πχ χώρος υποδοχής, πιθανές μακέτες επενδυτικών έργων, χώροι 
συναντήσεων) με αναλυτική αναγραφή διαστάσεων και περιγραφή υλικών και οποιονδήποτε 
άλλων στοιχείων κρίνονται απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση της  πρότασης. 

 άλλα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση της πρότασης.  
 

 Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις:  
 Μία άποψη για το περίπτερο κάθε εκθέτη, χώρου ομαδικής προβολής και χώρου διενέργειας 

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

των περιπτέρων.  
 Τεχνική περιγραφή όπου θα περιγράφεται η βασική ιδέα της πρότασης και οι επιμέρους 

συνθετικές και κατασκευαστικές επιλογές της μελέτης, οι προτεινόμενοι χρωματισμοί, τα υλικά 
(περιγραφή, πάχη κτλ), και ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός (π.χ. οθόνες, έπιπλα, χωρίσματα).  

 
Β. Συνολική τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση από ψηλά (bird view) της συνολικής διάταξης των 
περιπτέρων 
 
Γ. Τεχνικές περιγραφές: 
Γ1. Τεχνική περιγραφή όπου θα περιγράφεται η βασική ιδέα της πρότασης και οι επιμέρους συνθετικές 
και κατασκευαστικές επιλογές της μελέτης 
Γ2. 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. 
Γ3. Τεχνική περιγραφή όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές και ο αριθμός των 
φωτιστικών, τύπος, ισχύς, βαθμός θερμότητας, χαρακτηριστικά, θέση και χρήση.  
 
Δ. Αναλυτική μελέτη σήμανσης γραφικών σήμανσης περιπτέρων και κοινόχρηστων χώρων.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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 τον Οργανισμό Enterprise Greece 
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 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 τον Οργανισμό Enterprise Greece 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. 
 
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. Το 
ακριβές Συμβατικό Τίμημα αντιστοιχεί σε……………………..ευρώ και προκύπτει αναλυτικά εκ του 
παρακάτω πίνακα. Οι πληρωμές του Αναδόχου γίνονται σε ευρώ. 

Α/Α  MIPIM 2023 

 ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ή 

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΑΠΕΔΟ    

2. ΔΟΜΗ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

   

3. ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ    
4. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-
ΜΕΤΩΠΕΣ 

   

5. ΟΘΟΝΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

   

6. ΒΙΤΡΙΝΕΣ-
ΚΥΒΟΙ 
ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ 
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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 

7. ΤΡΑΠΕΖΙΑ-
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

   

8. ΣΚΑΜΠΩ    
9. ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

   

10. ΚΑΛΑΘΙΑ 
ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

   

11. ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ, 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕ
ΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ 

   

12. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚ
Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

   

13. ΦΩΤΙΣΜΟΣ    
14. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ

ΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

   

15. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΛΑΣ-
BANNERS 

   

16. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 
ΕΚΘΕΤΩΝ 

   

17. ΓΡΑΦΙΚΑ    
18. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ    
19. ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

(Κόστος ανά 
εργάτη, 
διαμονή, 
ασφάλιση 
κλπ.) 

   

20. ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ  

   

21. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 
ΚΕΡΔΟΣ 

   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΝΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟ
ΜΕΝΟ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ 
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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 του περιπτέρου. 

4. Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής: 
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 κατασκευή του περιπτέρου ii) η 
επιτυχής ολοκλήρωση της αποξήλωσης και iii) της απομάκρυνσης των υλικών από τον εκθεσιακό χώρο, 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της διακήρυξης. 
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών 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. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος έχει ήδη μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του Έργου και τα 
οικονομικά μεγέθη για την καλή εκτέλεση των εργασιών του, κατά την υποβολή της προσφοράς του και 
κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να εγείρει αξίωση για 
πρόσθετη αμοιβή και δηλώνει ότι παραιτείται από τα σχετικά δικαιώματά του που απορρέουν από τα 
άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. 
 
Στην αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται επιπλέον: 
Κράτηση 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ δυνάμει της παρ. 3 του αρ.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 Ενιαίας  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
Τα μέρη ρητά αναγνωρίζουν ότι στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται κάθε 
δαπάνη και τα πάσης φύσεως έξοδα που έχουν σχέση με το παρασχεθησόμενο από τον Ανάδοχο Έργο 
έτσι, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μην επιβαρυνθεί με κανένα επιπλέον ποσό πέραν του ως άνω 
συμφωνηθέντος τιμήματος, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 
Ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για το συγκεκριμένο Έργο, πέραν 
του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής του.  
Διευκρινίζεται ότι για την αμοιβή του Αναδόχου ουδεμία τιμαριθμική αναπροσαρμογή προβλέπεται. 
 
Δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή (υπό τον όρο προσκόμισης εκ μέρους του αναδόχου 
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής), 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 
στο τεύχος της διακήρυξης. 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. 



 

 

73 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Το τμήμα του Έργου που αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή του περιπτέρου της Ελληνικής 
αποστολής στη διεθνή Έκθεση MIPIM 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 17/3/2023 
στο Palais des Festivals, στις Κάννες, Γαλλία, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 13 Μαρτίου 2023, και σε 
συμφωνία πάντα με τον κανονισμό διοργανωτών, όπως επισυνάπτεται στα Παραρτήματα. 
 
Το Τμήμα του Έργου που αφορά στην αποξήλωση του περιπτέρου θα αρχίσει μετά το τέλος της Έκθεσης 
και θα ολοκληρωθεί με ευθύνη του κατασκευαστή –Αναδόχου, μετά το πέρας της Έκθεση, και σύμφωνα με 
τον Κανονισμό της συγκεκριμένης Έκθεσης. 
 
Συμβατικά Παραδοτέα Καταληκτική Προθεσμία Παράδοσης 
Π1. Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή των 
περιπτέρων στους χώρους της Έκθεσης 

13 Μαρτίου 2023 (όπως ορίζεται σχετικά στον 
Exhibitor’s Technical Guide) 

Π2. Αποξήλωση και απομάκρυνση περιπτέρων από 
τον εκθεσιακό χώρο 

Μετά το πέρας της Έκθεσης, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό της συγκριμένης  Έκθεσης. 

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης έως τις 11 Ιανουαρίου 2023 (ή σε πιθανή μεταγενέστερη ημερομηνία, αν 
συμφωνηθεί σχετικά με τους διοργανωτές) να έχει καταθέσει στους διοργανωτές, όπως προβλέπεται 
από τον Κανονισμό της Έκθεσης, τα παρακάτω έγγραφα: 
 
- τις Δηλώσεις Ασφαλείας S2 και S3 safety  forms, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες όπως προβλέπεται 
από Κανονισμό διοργανωτών 
- τα εγκεκριμένα από την Αναθέτουσα Αρχή αναλυτικά σχέδια με διαστάσεις (κάτοψη - top view plan και 
πλάγιες όψεις -  front/side view plan) καθώς και τρισδιάστατες όψεις - 3D views (Top view plan and side 
view plans with exact dimensions (length, width, height) and indications of the location of the materials) 
- τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας (fire certificates) στο γαλλικό ή Ευρωπαϊκό πρότυπο (French or 
European standard EN13.501.1). (Fire certificates/Official test reports indicating the fire rating of the 
materials according to the French NFP norm or European norm Euroclass EN.13.501.1) 
 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να «ανεβάσει» τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή 
στο ηλεκτρονικό σύστημα της Έκθεσης Stand Check System. 
 
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 Αιτούσα Υπηρεσία, βάσει των 
προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας 
Αρχής, και η οποία θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικό εισηγητικό σημείωμα<, με το οποίο θα 
βεβαιώνεται i) η εμπρόθεσμη κατασκευή του περιπτέρου και ii) η επιτυχής ολοκλήρωση της αποξήλωσης 
και απομάκρυνσης των υλικών από τον εκθεσιακό χώρο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Η εκ μέρους του Αναδόχου μη εκπλήρωση, ή μη προσήκουσα εκπλήρωση έστω και εν μέρει, είτε εφάπαξ, 
είτε διαδοχικώς οιασδήποτε των εκ της παρούσης Σύμβασης και της Διακήρυξης απορρεουσών 
υποχρεώσεών του, σε κάθε περίπτωση συνεπάγεται πέραν των άλλων συνεπειών σε βάρος του Αναδόχου 
και ποινικές ρήτρες.   
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 παραπάνω υποχρέωση ποινικής ρήτρας ,την οποία ο Ανάδοχος αποδέχεται και συνομολογεί, δεν 
αποκλείει την αποζημίωση της Enterprise Greece για οποιαδήποτε ζημιά από τις ως άνω παραβάσεις. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
Έκπτωτο, οπότε και επέρχονται οι συνέπειες που περιγράφονται στο αμέσως παρακάτω άρθρο. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
απ’ αυτή, εφόσον παραβεί οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωσή του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και 
γενικά εφόσον δεν εξετέλεσε το αναλαμβανόμενο με την παρούσα έργο σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες 
τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης. 
2. Αφού κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος, η Αναθέτουσα Αρχής αποφασίζει είτε την ανάθεση της σύμβασης 
στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο είτε τη ματαίωση του διαγωνισμού. 
3. Η απόφαση έκπτωσης λαμβάνεται σε βάρος του Αναδόχου και θα αφορά κάθε μέτρο για την 
αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
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 αυξηθεί 
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 μετά την υποβολή, από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, του πρακτικού καλής εκτέλεσης της κατασκευής και αποξήλωσης του 
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περιπτέρου στις πιο πάνω εκθέσεις, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσης, 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. 11/2022 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 στην παραπάνω Διεθνή Έκθεση ακινήτων MIPIM 2023, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 17/3/2023 στο Palais des Festivals, στις Κάννες, Γαλλία, 
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 
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 αναγνωρίζει 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. 
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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. Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
4. 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. 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης 
αυτής, κατά τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
6. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παρέχει στον Ανάδοχο τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για 
την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 
7. 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. 
8. 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 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ- ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει αζημίως την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου 
της παρούσας σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. Στη γνωστοποίηση αυτή 
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της, καθώς και η 
πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο ανάδοχος απαλλάσσεται 
εκείνων των συμβατικών του υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Οφείλει ωστόσο να 
λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών, είτε του ιδίου είτε της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από τον Ανάδοχο, οι οποίοι συνομολογούνται από τα 
μέρη όλοι ως ουσιώδεις ή η μη τήρηση οποιασδήποτε υποχρέωσής του απορρέει εκ της παρούσας, θα 
συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων κατ΄ αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της κήρυξης του ως 
έκπτωτου και η Enterprise Greece θα διατηρεί το δικαίωμά της να αξιώσει περαιτέρω αποζημίωσή της για 
κάθε τυχόν ζημία υπέστη εξαιτίας της ως άνω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Αναδόχου. 
Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, δικαιούται 
να καταγγείλει και να λύσει οποτεδήποτε τη σύμβαση με τον Ανάδοχο, ανεξαρτήτως της εκ μέρους του 
τελευταίου παράβασης ή μη συμβατικών υποχρεώσεων ή συνδρομής ή μη υπαιτιότητας του. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος, πέραν της αμοιβής του για το τμήμα του έργου που θα έχει εκτελέσει 
εμπροθέσμως και προσηκόντως μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα 
επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός εάν το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής αποφασίσει 
διαφορετικά.  
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3. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση του Αναδόχου, η σύμβαση λύεται 
αυτοδικαίως από της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων. 
4. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της συμβάσεως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 
6. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον έπειτα από νεότερη 
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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 14 
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 θα τα 
εκχωρήσει 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 παντός επί των 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 
τούτου, μη δυναμένου του αναδόχου ή οποιουδήποτε τρίτου να χρησιμοποιήσει αυτά χωρίς την έγκριση 
της Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
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. 
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. 
Ο ανάδοχος δεσμεύεται να εφαρμόσει τα μέτρα που απαιτούνται, στο βαθμό και στο είδος που του 
αναλογεί από τη φύση και το αντικείμενο της συνεργασίας για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τη 
σχετική ελληνική νομοθεσία (N. 2472/1997 ως ισχύει και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 
(ΕΕ) 2016/679. 
 
ΑΡΘΡΟ 16  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της παρούσας προκύψουν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία 
καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της εκτέλεσής της ή την ομαλή εκτέλεση του συνόλου ή μέρους αυτής,  η 
απόδειξη τους βαραίνει εξ' ολοκλήρου την Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά αυτά, να τα αναφέρει εγγράφως στην Enterprise Greece 
και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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ΑΡΘΡΟ 17 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
1.Για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση όσο και την ερμηνεία της παρούσας εφαρμόζονται οι όροι της 
με αρ. 11/2022 διακήρυξης σε ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό της Αναθέτουσας Αρχής, οι κατακυρωτικές 
και λοιπές αποφάσεις της Εταιρείας ως αναθέτουσας αρχής, οι όροι της παρούσας σύμβασης, η προσφορά 
του Αναδόχου και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, 
του Αστικού Κώδικα και του Ν.4412/2016 , όπως κάθε φορά ισχύουν.  
2.Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.  
3. Τα μέρη συμφωνούν ότι 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. Εάν η επίτευξη 
εξωδικαστικής ρύθμισης δεν καταστεί δυνατή, η οιαδήποτε διαφορά θα εκδικάζεται και θα επιλύεται από 
τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των 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. 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» 
χχχχχχχχχχχχχχχ 
 
 
Για την Ανάδοχο 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX  
 
 
Α. ΠΛΑΝΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 
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Β. Αρχική ενδεικτική χωροθέτηση εκθετών και κοινόχρηστων χώρων περιπτέρου (Β2Β area – Coffee 
lounge) 

A/A ΧΩΡΟΙ  Τ.Μ. 

 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ο ακριβής αριθμός 
θα καθοριστεί) 

TBD 

 Enterprise Greece 4 

 Lounge-coffee 15-20 

 2 Meeting rooms 12-14 

 Storage 3-4 

 
Γ. MIPIM – Exhibitor’s Technical Guide 
Στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mipim.com%2Fcontent%2Fd
am%2Fsitebuilder%2Frm%2Fmipim%2F2022%2Fpdf%2FMIPIM%25202023%2520-
%2520Exhibitor%27s%2520Technical%2520Guide%2520s.pdf&data=05%7C01%7CCecile.TRAN%40rxglobal.
com%7Cf1a38f9f09694cbade1608da9d6fec67%7C9274ee3f94254109a27f9fb15c10675d%7C0%7C0%7C63
7995401292004055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1
haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C4ztu19z%2Fu%2FH1e8Ae8uLxhqxVNhOaUS9XkWn
6fu%2F0Oo%3D&reserved=0   


