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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ                                                                                                                      
ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ,,  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ                                                  ΑΑθθήήνναα,,  1133  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  22001166              
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ                                                                                                            ΑΑΠΠ::    1100772200    
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ              
ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ    
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΡΡΙΙΜΜΝΝΑΑΣΣ,,    

ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ  &&  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ      
Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα 
Πληροφορίες:  Ε-Κ Μητσάκη, Δημ. Βούρτσης               ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο                 
Τηλέφωνο: 210 8707 095, 210 8707 744 
Τηλεομοιοτυπία : 210  64 66 214 
Ηλεκτρονική δ/νση: mitsaki_e@gnto.gr, bourtsis_d@gnto.gr                                                                                                                                               

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας 

των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 
A Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Α.Ν.1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις, 

όπως σήμερα. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α΄/19-7-1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», 

και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις, όπως σήμερα. 
3. Το κεφάλαιο Β΄ του Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20-09-10) και συγκεκριμένα τα άρθρα 6,7,8 και 9 με θέμα 

«Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Τ.» 
4. Το ΠΔ 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11-10-01) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής 
Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Διοικητικού. 

5. Το ΠΔ 70 (ΦΕΚ 114/Α/ 22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων …..και μετονομασία του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού …» 

6. Την υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015 απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 
793/ΥΟΔΔ/06-11-2015) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ. 

7. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα 
Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013) «Ρυθμίσεις 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

8. Την υπ’ αριθ. 45/27-11-2015 (ΦΕΚ 2587/Β/01-12-2015) απόφαση ΔΣ ΕΟΤ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. 

9. Τον N. 4270 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2342 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

11. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

12. Την υπ’ αριθ. 27255/31-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΖΒ14653Ο7-ΖΝ7) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 
& Τουρισμού «Έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και ΠΔΕ Εθνικών πόρων του 
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Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) ΝΠΔΔ οικ. Έτους 2016» και την υπ’ αριθ. 13267/11-07-2016 
(ΑΔΑ: 7ΙΝΖ4653Ο7-Η9Λ) απόφαση έγκρισης Α’ Αναμόρφωσης.  

13. Την υπ’ αριθ. 8687/19.07.2016 (ΑΔΑ: Ω0ΔΜ469ΗΙΖ-612, ΑΔΑΜ: 16REQ004817668 απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης για το συγκεκριμένο έργο στον καε 9491.15 του ΠΔΕ 

14. Το υπ’ αριθ. 688/03.08.2016  Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης με το 
οποίο μας γνωρίζει την ανάγκη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του ως άνω έργου και 
καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

Εγκρίνουμε : 
1. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των 

περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού. 
2. Το κριτήριο κατακύρωσης να είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
3. Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και 
πενήντα τεσσάρων λεπτών (24.193,54 €) πλέον ΦΠΑ. 

4. Την ανάρτηση της αναλυτικής διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΤ για 30 ημέρες και την αποστολή 
της στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων 
Σχολών / Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ) για ενημέρωση των μελών τους.    

5. Την κάλυψη της δαπάνης, που θα προκύψει μετά τη διενέργεια του πιο πάνω διαγωνισμού, από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καε 9491.15 του ΠΔΕ, έτους 2016. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον στον Ελληνικό Οργανισμό 
Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού,– ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ισόγειο), το αργότερο μέχρι την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00.                 . 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται.  

 
Για την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες από την αρμόδια Επιτροπή.              
 
Επισυνάπτονται τα παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης (σελ. 32): 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Όροι διαγωνισμού (σελ. 23) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής προσφοράς - απλή  

    Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής προσφοράς - Κοινοπραξιών / Συμπράξεων εταιρειών  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:   Υπόδειγμα επιστολής εγγύησης καλής εκτέλεσης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:   Υπόδειγμα σύμβασης (σελ. 5) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:   Ηλεκτρονικά αρχεία  
     1. Φάκελος ”3D”: Υποφάκελοι :ILTM:12 αρχεία, IMTM: 5 αρχεία, ΙΜΕΧ: 12 αρχεία,  

ΙΒΤΜ WORLD: 12 αρχεία, ΙΤΒ: 13 αρχεία, ΜΙΤΤ: 14 αρχεία, VAKANTIEBEURS: 20 αρχεία,           
ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ WTM: πακέτο αρχείων σε μορφή WinRAR 

   2. Φάκελος “FLOORPLAN”: Υποφάκελοι :ILTM:1 αρχείo, IMTM: 1 αρχείo, ΙΜΕΧ: 1 αρχείo,  
ΙΒΤΜ WORLD: 1 αρχείο, ΙΤΒ: 1 αρχείo, ΜΙΤΤ: 1 αρχείο, VAKANTIEBEURS: 3 αρχεία,  
WTM: 1 αρχείο         

   3. Φάκελος “LOGOS”: 4 αρχεία 
                          4. Brand Management Manual  (URL)                                                                           

    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ 
 

       
Κοινοποίηση:                                                           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ     
Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ                                                                                    
Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης                                       
Εσωτερική Διανομή:              
Διεύθυνση Διοικητικού / Γραμματεία  
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
«Διαγωνισμός για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενιαίας 
ταυτότητας των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις 

Τουρισμού» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος διαγωνισμός 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ  
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ενημέρωση συμμετεχόντων από την αρμόδια Επιτροπή 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, ΤΚ 115 21 Αθήνα,  
Ισόγειο , Γενικό Πρωτόκολλο 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, ΤΚ 11521 Αθήνα  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ :   ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) 
προκηρύσσει διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Σχεδιασμός και δημιουργία ενιαίας 
ταυτότητας των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού». 
Αναλυτικότερα θα πρέπει οι συμμετέχοντες: 

 να εκπονήσουν σχέδια για τα περίπτερα του ΕΟΤ σε οκτώ (8) τουριστικές εκθέσεις (WORLD TRAVEL 
MARKET, ITB, MITT, VAKANTIEBEURS, ΙΜΤΜ, IBTM World, IMEX, ILTM) τα οποία θα αποτελέσουν 
πρότυπα για κάθε περίπτερο του Οργανισμού σε τουριστικές εκθέσεις. 

 για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου, σε 
συνεργασία με τα στελέχη της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης θα προσαρμόζουν τα   
πρότυπα σχέδια των περιπτέρων ώστε να ανταποκρίνονται τόσο σε επικαιροποιημένα δεδομένα των 
Διοργανωτριών εταιρειών (αλλαγή εμβαδού, αλλαγή θέσης κ.ά.), όσο και για περίπτερα για άλλες 
τουριστικές εκθέσεις. 

Προϋπολογισμός έργου :  Μέχρι του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και 
πενήντα τεσσάρων λεπτών (24.193,54  €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συμπ/νου 
ΦΠΑ 24%.   
  

ΑΡΘΡΟ  2  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ -ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2.1. Αναθέτουσα Αρχή  
Ο Διαγωνισμός, η κατακύρωση του αποτελέσματος, η ανάθεση του έργου και η σύναψη σύμβασης με τον 
ανάδοχο του έργου θα διενεργηθούν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ),  Διεύθυνση Διοικητικού 
και Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης, στην έδρα του, Αν. Tσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα, ΤΚ 11521,   
αρ. φαξ:  210 64 66 214, διαδικτυακός τόπος www.gnto.gov.gr, ηλεκτρονική δ/νση promitheieseot@gnto.gr 
 
2.2. Γλώσσα της διαδικασίας 
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι 
συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.  
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Όλα τα έγγραφα, που θα περιλαμβάνονται στον φάκελο της προσφοράς θα υποβάλουν οι Προσφέροντες, θα 
είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά.  
Οι έγγραφες και ηλεκτρονικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των, Υποψηφίων, των 
Διαγωνιζομένων, των Προσφερόντων και του Αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  
 
2.3. Επιτροπή Διαγωνισμού  
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Ειδική Επιτροπή που θα συγκροτηθεί λόγω του εξειδικευμένου 
αντικειμένου του έργου.  
Η Ειδική Επιτροπή θα είναι αρμόδια για το άνοιγμα των φακέλων, για την εξέταση των δικαιολογητικών, για 
την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και για όποιο άλλο 
σχετικό με το διαγωνισμό θέμα . 
 
2.4. Πληροφορίες – αρμόδιοι υπάλληλοι 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό, ως εξής:  
α) Για  θέματα που αφορούν το έργο της παρούσας διακήρυξης (τεχνικές προδιαγραφές), από την αρμόδια 
Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης του ΕΟΤ και ειδικότερα από τους αρμόδιους προς αυτό 
υπαλλήλους  της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης του ΕΟΤ, Ισμήνη Μαρία Βαλσαμάκη  
ηλεκτρονική διεύθυνση valsamaki_i@gnto.gr,  τηλ.  210-87 07 052 και Δημήτριο Βασιλειάδη, ηλεκτρονική 
διεύθυνση vassiliadis_d@gnto.gr, τηλ. 210-87 07 085,  
β) Για θέματα διαδικαστικά, που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού, από τους αρμόδιους 
προς αυτό υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΟΤ, Ε-Μ Μητσάκη, ηλεκτρονική διεύθυνση 
mitsaki_e@gnto.gr,  τηλ. 210 87 07 095 και Δημήτριο Βούρτση, ηλεκτρονική διεύθυνση bourtsis_d@gnto.gr 
τηλ. 210 87 07 744. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η παρούσα διακήρυξη περιλαμβάνει όλους τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων, 
πληροφορίες και στοιχεία του διαγωνισμού.  Η  παραλαβή της παρούσας διακήρυξης και των        
Παραρτημάτων αυτής σε ηλεκτρονική μορφή γίνεται από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ 
(http://www.gnto.gov.gr/el/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9
F%CE%99-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3)   
και είναι εξίσου έγκυρη με την παραλαβή της σε έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΤ.   
 
Οι παραλήπτες της διακήρυξης, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της, υποχρεούνται να την ελέγξουν από 
άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων, το συνολικό αριθμό σελίδων, τη σειρά των άρθρων 
κλπ. και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στον ΕΟΤ και να 
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της 
διακήρυξης, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στον ΕΟΤ, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
promitheieseot@gnto.gr, δίνοντας τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ώστε ο ΕΟΤ να τους αποστέλλει τα τυχόν διευκρινιστικά του έγγραφα. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν (ηλεκτρονικά, εντύπως ή μέσω τηλεομοιοτυπίας) συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται στον 
ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, 11521 Αμπελόκηποι, Αθήνα. (Στοιχεία επικοινωνίας  Άρθρο 2, παρ. 1) 
Ο ΕΟΤ θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, το αργότερο έξι (6) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προσφορών, προς όλους τους υποψηφίους, 
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που θα τού έχουν γνωστοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία τους και θα αναρτήσει τις διευκρινιστικές απαντήσεις  
στην ιστοσελίδα του (www.gnto.gov.gr) και θα ενημερώνει όλους τους διαγωνιζόμενους για τις αποφάσεις του με 
συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία επίσης θα δημοσιεύονται στην εν λόγω ιστοσελίδα το αργότερο έξι (6) 
ημέρες πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 
του ΕΟΤ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
5.1. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: 
α) Φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά με εξειδίκευση και εμπειρία σε παροχή συναφών έργων ή 

υπηρεσιών. 
β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά με εξειδίκευση και εμπειρία σε παροχή συναφών έργων ή 

υπηρεσιών. 
γ)  Κοινοπραξίες/Συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες, των οποίων τα μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά 

ή αλλοδαπά με εξειδίκευση και εμπειρία σε παροχή συναφών έργων ή υπηρεσιών) θα ευθύνονται έναντι του 
ΕΟΤ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, μπορούν να υποβάλουν κοινή προσφορά και να επιλεγούν ως 
ανάδοχοι. 

Στην περίπτωση των κοινοπραξιών, δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν προσφορά. Αυτό όμως είναι δυνατό να απαιτηθεί από τον ΕΟΤ, σε περίπτωση επιλογής τους, και 
κυρίως να υποβάλουν στον ΕΟΤ, προ της υπογραφής και εκδόσεως της οικείας συμβάσεως, το σχετικό 
συμφωνητικό συστάσεως της κοινοπραξίας που θα έχει τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου και πρέπει να είναι 
θεωρημένο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).  
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει είτε αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 
διαγωνισμό απαγορεύεται να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Για τον σκοπό αυτό και προς 
εξασφάλιση πραγματικών συνθηκών ανταγωνισμού, το παραπάνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υπέβαλε 
δική του προσφορά, δε μπορεί να μετέχει στο διαγωνισμό και ως μέλος ή μέτοχος συμμετέχουσας στο 
διαγωνισμό προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ ή ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή ως μέλος 
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό Σύμπραξης προσώπων ή Κοινοπραξίας. 
 
5.2. Αποκλεισμός από τον διαγωνισμό 
Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι: 

α) Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 καθώς και στο άρθρο 9 της παρούσας. 

β) Τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
γ) Δεν είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
δ) Έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές 

υποχρεώσεις τους. 
ε) Έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. 
στ) Δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικά ή δεν 

υποβάλουν τις προσφορές σύμφωνα με τους όρους της. 
 

ΑΡΘΡΟ  6  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
6.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το 
αργότερο μέχρι την Τρίτη 18/10/2016 και ώρα 14:00, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αν. Τσόχα 7, ΤΚ 
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115 21 Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στο ισόγειο – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, στις οποίες πρέπει να 
αναγράφονται τα στοιχεία α’ έως γ’ της παραγράφου 6.5 του παρόντος άρθρου. 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας.  
 
6.2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. 
6.3. Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα από την Δ/νση 
Διοικητικού του ΕΟΤ.  
Προτάσεις που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν.  
6.4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία 
και τις παραλαμβάνει, προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής τους που καθορίζεται από την παρούσα, 
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.  
Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές, ανεξαρτήτως του τρόπου και του χρόνου που περιέρχονται στην Υπηρεσία, 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή την ημερομηνία που καθορίζεται από την παρούσα.  
 
6.5. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η ένδειξη: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Σχεδιασμός και δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού»  
Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 10720/13-09-2016 

 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό.   
γ. Τα στοιχεία  του  προσφέροντος,  ήτοι επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ  και διεύθυνση    
    ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς 
και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του.  
Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη 
όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης (γενικούς και τεχνικούς όρους και όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που διέπουν την παρούσα διακήρυξη, ως τη μόνη βάση της διαδικασίας του διαγωνισμού αυτού) 
και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους 
ανωτέρω όρους.  Οποιοσδήποτε όρος ή αίρεση ή επιφύλαξη του Προσφέροντος επί των Εγγράφων Προσφοράς 
δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς, χωρίς περαιτέρω 
αξιολόγηση αυτής. 
Προτάσεις που δεν πληρούν τα παραπάνω οριζόμενα, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

7.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει,  

στην οποία:  
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης. 
ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση 
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εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στ) κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 
ή διαδικασία. 

 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
και ως  προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική 
ένωση. 

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση από κάθε συμμετέχοντα για την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή 
των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και εφόσον 
επιλεγεί ως ανάδοχος του έργου, όπως ορίζεται παρακάτω. 

 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (N.4250/2014 ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014, 
άρθρο 3).  
 
2. Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, πλέον των ως άνω 
δικαιολογητικών, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης ως εξής κατά 
περίπτωση: 
  

α) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων υποβάλλεται εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, με την εντολή και 
πληρεξουσιότητα στον αντιπρόσωπο, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό του αντιπροσωπευομένου. 
 
β) Προκειμένου περί εταιρειών, υποβάλλονται επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της 
εταιρείας κάθε μορφής, το ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η διοίκηση και εκπροσώπηση της ανώνυμης 
εταιρείας, ως και το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας προς τον 
αντιπρόσωπό του για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

 
Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη της ακρίβειας όλων των στοιχείων που υποβάλλει, επωμιζόμενος, 
σε περίπτωση υποβολής ανακριβών και αναληθών στοιχείων, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 1599/1986. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Επισημαίνεται ότι: 

α) Έλλειψη έστω και ενός εκ των δικαιολογητικών συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του 
συμμετέχοντος και την μη αξιολόγηση της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή δεν αποσφραγίζεται ο 
φάκελος της οικονομικής προσφοράς του, ο οποίος επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 
 
β) Δικαιολογητικά, που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 
7.2. Δικαιολογητικά κατακύρωσης  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να 
υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
αυτόν τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την Υπηρεσία: 
 
7.2.1. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: α) 
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συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό, εκδιδόμενο από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) 
και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.   

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 
7.2.2. Οι αλλοδαποί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του 
εδ. 7.2.1 της παρ. 7.2 του παρόντος άρθρου. 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) της 
παραγράφου 7.2.1 του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδ. 7.2.1. της παρ. 7.2  του παρόντος άρθρου. 

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 
7.2.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων 7.2.1 και 7.2.2. της παραγράφου 7.2 του παρόντος 
άρθρου, αντίστοιχα.   

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή (για τα αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, καθώς επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή (για τα αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.  

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 
και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού 
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. 7.2.1 της παρ. 
7.2 του παρόντος άρθρου. 

(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 
περίπτωσης (2) του παρόντος εδαφίου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό AE, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 
7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 
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1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί 
υπό ειδική εκκαθάριση. 

(5) Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 
 

7.2.4. Οι Συνεταιρισμοί: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος 
του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. 7.2.1 της παρ. 7.2 του παρόντος άρθρου. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. 7.2.1 της παρ. 7.2 του παρόντος  άρθρου, 
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της περίπτωσης (2) του εδ.  7.2.2 της παρ. 7.2 
του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, και της περίπτωσης (2) του 
εδ. 7.2.3 της παρ. 7.2 του παρόντος άρθρου. 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 

7.2.5. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος, που συμμετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία. 
 
7.2.6. Σε περίπτωση εγκατάστασης του αναδόχου στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της παρούσας 
παραγράφου θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  
 
7.2.7.  Συμπληρώσεις - Διευκρινίσεις 
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και 
διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί και οι προσφέροντες υποχρεούνται να 
ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. 
 
7.2.8. Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών 
Αν σε κάποια χώρα, ακόμα και στην ημεδαπή, δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα 
εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε και  κατ’ εξαίρεση, δυνατόν και 
πρέπει υποχρεωτικά αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, 
χρονικής ισχύος που ορίζεται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο του παρόντος άρθρου. Σε χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 
1599/1986) ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του 
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 8  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

8.1. Περιεχόμενο προσφορών  
8.1.1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και υποβάλλονται σε 
μία σειρά, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία α’ έως 
γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 της παρούσας.  
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, ως 
εξής: 

(1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 7 (παρ. 7.1) της παρούσας 
διακήρυξης.  
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(2) Η Τεχνική Προσφορά που υποβάλλεται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και θα βρίσκεται μέσα στον κυρίως φάκελο.  Ο φάκελος  φέρει τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

(3) Τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά».  Ο φάκελος  φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 

8.1.2. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτό ορίζεται 
στην παρούσα.  Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για μέρος του πιο πάνω έργου. 
 
8.2. Έξοδα προσφοράς  
 Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο προσφέρων για την ετοιμασία και υποβολή 
της προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στις προσφερόμενες τιμές (π.χ. δαπάνες 
ταξιδιών, διαμονής και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού κλπ.). Ανεξάρτητα του τελικού αποτελέσματος του 
διαγωνισμού της παρούσας, ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο ΕΟΤ για τέτοια έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε μορφής 
οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου ή για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση αυτού για οποιαδήποτε αιτία. 
 
8.3. Ισχύς των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στη Διαγωνισμό  για διάστημα εκατόν είκοσι (120) 
ημερών, προσμετρούμενων από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο 
που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω αναφερόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΟΤ, πριν από τη λήξη της, κατ’ 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 
  

ΑΡΘΡΟ 9 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει τρεις φακέλους:  
A. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (1 φάκελος) 
Για κάθε μια από τις οκτώ (8) εκθέσεις- πρότυπα, που αναφέρονται στo άρθρο 1, θα υποβληθεί από τους 
συμμετέχοντες φάκελος αρχιτεκτονικών σχεδίων  ο οποίος θα περιέχει: 
Πέντε (5) πίνακες, μεγέθους Α1 (70Χ100), επικολλημένους σε άσπρο χαρτόνι «σάντουιτς» 5 χιλιοστών, όπου 
θα αναγράφεται η επωνυμία του συμμετέχοντα και το λογότυπο του ΕΟΤ, σε διάσταση 8 εκατοστών. Οι 
πίνακες θα περιλαμβάνουν: 
 
Ο πρώτος και δεύτερος πίνακας : κατόψεις, όψεις, και τομές σε κλίμακα 1:100. 
Ο τρίτος πίνακας : κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε κλίμακα 1:10 ή 1:20.  
Η κάτοψη θα πρέπει να αναπτυχθεί σε κάναβο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής και στις άλλες 
εκθέσεις πέραν των οκτώ (8) εκθέσεων – προτύπων στις οποίες συμμετέχει ο ΕΟΤ ανά τον κόσμο. 
Ο τέταρτος πίνακας : οκτώ (8) φωτορεαλιστικά σχέδια σε μέγεθος Α3, υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας με 
φωτοσκιάσεις.  
Ο πέμπτος πίνακας : παρουσίαση εκείνων των γωνιών που θα δώσουν πληρέστατη εικόνα του περιπτέρου 
και των στοιχείων που το απαρτίζουν – reception, περίπτερο συνεκθέτη, κ.λ.π. 
  
Όλα τα σχέδια και τα κείμενα της πρότασης θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (DVD/CD) σε αρχεία 
PDF. Στις δε προτάσεις για τα περίπτερα των μεγάλων εκθέσεων (WTM, ITB, ΜΙΤΤ) θα περιλαμβάνεται αρχείο 
με ηλεκτρονική περιήγηση (virtual tour) στο χώρο, η οποία να αποδίδει πλήρως τα στοιχεία του περιπτέρου, 
τόσο περιμετρικά όσο και εσωτερικά, διαμέσου των διαδρομών και των ενοτήτων.  
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Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (1 φάκελος) 
Τεχνική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:    

 Συνθετικές αρχές της δημιουργικής πρότασης (concept) με αναλυτική παρουσίαση. 
 Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των κατασκευαστικών στοιχείων (περιγραφή όλων των υλικών που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή) και αιτιολόγηση. 
 Περιγραφή όλων των οπτικοακουστικών μέσων και αιτιολόγηση. 
 Περιγραφή όλων των εικαστικών στοιχείων και αιτιολόγηση. 
 Μελέτη φωτισμού και αιτιολόγηση. 
 Εκτίμηση κόστους και αναλυτική προμέτρηση υλικών (χωρίς τον ΦΠΑ) 

 
Γ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (1 φάκελος) 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, τις παρακάτω δύο (2) υπεύθυνες 
δηλώσεις αποδοχής στις οποίες να βεβαιώνεται ότι σε περίπτωση ανάθεσης του εν λόγω έργου σε αυτούς  : 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι : 

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 10720/13-09-2016 διακήρυξης, της 
οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της  

 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι : 
 Θα καταθέσουν την Τεκμηρίωση Πρότασης (μέρος Β Τεχνικής Προσφορά τους) στην αγγλική γλώσσα. 
 Θα παρέχουν ανεπιφύλακτα και χωρίς οιαδήποτε οικονομική υποχρέωση του Οργανισμού, το 

δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις αρχιτεκτονικές λύσεις ή τμήματα αυτών για την κατασκευή άλλων 
περιπτέρων για τη συμμετοχή του σε εκθέσεις στην Ελλάδα ή στον εξωτερικό, ή/και για την 
εξυπηρέτηση οποιασδήποτε ανάγκης δύναται να δημιουργηθεί στο πλαίσιο της άσκησης των 
αρμοδιοτήτων του.  

 Θα διασφαλίσουν χωρίς κόστος για τον ΕΟΤ τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα κατά 
τα ειδικότερα στο σχετικό άρθρο της παρούσας αναφερόμενα. 

 Θα αναλάβουν την υποχρέωση να υποβάλουν ανάλογο πακέτο μόνο ηλεκτρονικών σχεδίων και 
συνοδευτικών τεκμηριωτικών εγγράφων καθ’ όλη  τη διάρκεια της σύμβασης και για όσες εκθέσεις ο 
ΕΟΤ θα του παρέχει τα αντίστοιχα floor plans (κάτοψη εκθεσιακού χώρου). 
Ενδεικτική   ενημέρωση   για  τον αριθμό  των   εκθέσεων  της οποίες λαμβάνει μέρος ο ΕΟΤ ετησίως, 
μπορεί να αναζητηθεί στην εξής σελίδα: 
http://www.gnto.gov.gr/el/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CAȵB5%CE%B �‥G �‥<2   

 Θα παρέχουν στον ΕΟΤ, κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου, συμπληρωματικές πληροφορίες και 
διευκρινίσεις και την τεχνική τους συνδρομή, που αφορούν στην υλοποίηση της πρότασής τους από τον 
ΕΟΤ. 

 Θα ανταποκρίνονται στα αιτήματα του ΕΟΤ εντός 15 ημερών για την  προσαρμογή των πρότυπων 
σχεδίων των περιπτέρων ώστε να εναρμονίζονται τόσο με επικαιροποιημένα δεδομένα των 
Διοργανωτριών εταιρειών (αλλαγή εμβαδού, αλλαγή θέσης κ.ά.), όσο και στις κατόψεις περιπτέρων 
άλλων τουριστικών εκθέσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 10   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΙΜΗ – ΝΟΜΙΣΜΑ  

 
Η οικονομική προσφορά κάθε συμμετέχοντος υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ. 8.1 της 
παρούσας, θα πρέπει να είναι σε ευρώ - και να περιλαμβάνει το συνολικό κόστος του έργου της παρούσας, 
μέχρι ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών 
(24.193,54  €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.    
Στην τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός από τον ΦΠΑ και για την αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική 
τιμή χωρίς τον ΦΠΑ.  Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός δεν δεσμεύει τον ΕΟΤ. 
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση 
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση 
της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών. 
Οι οικονομικές προσφορές (και κατά συνέπεια και οι συνολικές προσφορές) απορρίπτονται αν συντρέχει 
κάποιος από τους πιο κάτω λόγους:  
 Αν δεν είναι σε ευρώ. 
 Αν θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.  
 Αν το συνολικό τίμημα υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας. 
 Σε περίπτωση αριθμητικών λαθών, αν μετά την πλήρη διόρθωσή τους, η τιμή προσφοράς υπερβαίνει τον 

ανώτατο προβλεπόμενο προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.  
 Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.  

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Από το 2011 και μέχρι σήμερα, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού συμμετέχει στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού 
με ενιαία αρχιτεκτονική προσέγγιση η οποία ανανεώνεται κάθε 3 έτη.   
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν φωτογραφίες των περιπτέρων του ΕΟΤ από τον ιστότοπο 
www.gnto.gov.gr/el/press_access . 
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το τουριστικό portal του ΕΟΤ www.visitgreece.gr, καθώς 
και το εταιρικό website www.gnto.gov.gr στο οποίο βρίσκονται ανηρτημένες χρήσιμες μελέτες και στοιχεία. 
 
Κάθε έκθεση έχει διαφορετικό κοινό, ύφος και περιεχόμενο. Εκτός αυτού, ο ΕΟΤ συμμετέχει στις σημαντικότερες 
διεθνείς εκθέσεις τουρισμού με διαφορετικού εμβαδού περίπτερα τα οποία κυμαίνονται από 15τ.μ. έως 850τ.μ.   
Συνεπώς το προτεινόμενο σχέδιο, θα πρέπει να είναι ένα βασικό με παραλλαγές ανάλογα με το μέγεθος του 
περιπτέρου, το είδος της έκθεσης, τον αριθμό συνεκθετών και την ανάγκη διοργάνωσης παράλληλων εκδηλώσεων 
στο περίπτερο με συμμετοχή κοινού. 
Κάθε πρόταση πρέπει να είναι λεπτομερής και να απεικονίζεται με φωτορεαλιστικά σχέδια καθώς και με πλήρη 
ανάλυση και περιγραφή υλικών κατασκευής, διακόσμησης και φωτισμού. 
 
Επιδίωξη του ΕΟΤ είναι η συμμετοχή του στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού με περίπτερα κατασκευασμένα 
σύμφωνα με ενιαίο ύφος, βάσει κοινού για όλα τα περίπτερά του σχεδιασμού, ευέλικτου και προσαρμόσιμου 
σε διάφορα μεγέθη περιπτέρων, που θα εφαρμοσθεί για μια τριετία.  
Οι ανά τον κόσμο τουριστικές εκθέσεις, καθώς και η παρουσία του ΕΟΤ σ’ αυτές, παρουσιάζουν ορισμένα 
κοινά χαρακτηριστικά αλλά και διαφορές. Οι ομοιότητες ευνοούν τη συμμετοχή του ΕΟΤ με περίπτερα 
βασισμένα σε κοινό σχεδιασμό, ενώ οι διαφορές επιβάλλουν τη δυνατότητα τροποποίησης  του αρχικού 
σχεδίου ή ακόμη και παραλλαγές του, ώστε να προσαρμόζεται στο είδος της έκθεσης, και τις ιδιαιτερότητες του 
χώρου (π.χ. αδυναμία εναέριων αναρτήσεων, ύπαρξη στοιχείων του χώρου που πρέπει να ενσωματωθούν 
στην κατασκευή, όπως κολώνες), στην αυξομείωση του αριθμού των συνεκθετών του, σε τυχόν 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις του ΕΟΤ ή των συνεκθετών του με συμμετοχή κοινού κλπ.  
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Το ζητούμενο είναι ο ενιαίος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για την κατασκευή και λειτουργία εργονομικού, 
ελκυστικού και καλαίσθητου περιπτέρου, με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και ενσωμάτωση σ’ αυτό α) των 
στοιχείων της διαφημιστικής εκστρατείας του ΕΟΤ β) στοιχείων της εταιρικής ταυτότητας των συνεκθετών του 
(πλήρεις επωνυμίες, λογότυπο, διαφημιστικά μηνύματα, φωτογραφικό υλικό, προβολές βίντεο από κεντρική ή 
κεντρικές οθόνες κλπ.), γ) η εξεύρεση  λύσεων και διακοσμητικών προτάσεων για τη δημιουργία του 
κατάλληλου χώρου εργασίας ο οποίος να συμβάλει  στη διευκόλυνση του ΕΟΤ και των συνεκθετών του στις 
επαφές τους με το κοινό και τους επαγγελματίες καθώς και δ) σημεία ενδιαφέροντος (ανοικτός χώρος) για τους 
επισκέπτες του περιπτέρου με τη χρήση της τεχνολογίας.  
 
Τα περίπτερα θα πρέπει να παραπέμπουν στην Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό, αποδίδοντας κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά της που την καθιστούν ελκυστική και 
ανταγωνιστική στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον, όπως η απαράμιλλου κάλλους γεωγραφική και φυσική 
ιδιομορφία της, το εξαιρετικό κλίμα και το μοναδικό της φως, τα μνημεία, η πολιτισμική και πολιτιστική 
κληρονομιά και ταυτότητα της χώρας. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής κριτήρια:   
1) Την ευκολία της κατασκευής, της συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης όλων των αρχιτεκτονικών 

στοιχείων και αντικειμένων που συνθέτουν το περίπτερο, η οποία θα καθορίσει και τον χρόνο 
κατασκευής του εκάστοτε περιπτέρου από τον κατασκευαστή.  

2) Το βάρος, την ποιότητα και το φινίρισμα του/των υλικού/ών κατασκευής που θα επιλεγεί/ούν.   
3) Το κόστος κατασκευής, όπως θα υπολογιστεί από την αναλυτική προμέτρηση των υλικών  
4) Τη γενικότερη πρωτοτυπία, λειτουργικότητα, αισθητική και εργονομία της όλης κατασκευής, 
 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 Το περίπτερο πρέπει να είναι φιλικό και ευχάριστο για τους συνεκθέτες και τους επισκέπτες. 
 Η κατασκευή πρέπει να είναι ανοιχτή και να εξασφαλίζει την προβολή όλων των συνεκθετών, ανεξαρτήτως 

της τοποθέτησής τους, καθώς δεν υπάρχουν διαχωριστικά μεταξύ τους.  
 Τα χρώματα, ο φωτισμός και κάθε άλλο παρεμφερές στοιχείο, θα πρέπει να  εξασφαλίζουν τη φωτεινότητα 

και τη λάμψη του περίπτερου, στοιχείο το οποίο πρέπει να αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της 
πρότασης. 

 Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι μοντέρνος και πρωτότυπος, και με χρήση χρωμάτων  που παραπέμπουν 
στη σήμανση του Ελληνικού Τουρισμού (brand logo). 

 Είναι αναγκαία η ικανοποιητική σήμανση του περιπτέρου με κινούμενες αναρτήσεις υποστηριζόμενες από 
led ή άλλα τεχνολογικά στοιχεία καθώς και στοιχεία φωτισμού. (Παράρτημα Ε: Brand Management 
Manual )  

 Τα προβλεπόμενα υλικά κατασκευής να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και χαμηλού 
κόστους, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες δαπάνες. Στο πλαίσιο της «πράσινης πολιτικής» του ΕΟΤ θα 
εκτιμηθούν προτάσεις, που θα περιλαμβάνουν, ει δυνατόν, ανακυκλώσιμα υλικά, όπως π.χ. 
κατασκευαστικό υλικό τύπου re-board.  

 Πολλά από τα τμήματα του εξοπλισμού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται, ώστε να 
διαμορφώνεται το περίπτερο ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες σε 
συνδυασμό με τον μεταβαλλόμενο αριθμό των συνεκθετών. 

 Ο σχεδιασμός (πρόταση) πρέπει να είναι υψηλής αισθητικής, μοντέρνος, πρωτότυπος, ευρηματικός, 
τόσο στη δημιουργική ιδέα όσο και στα προτεινόμενα υλικά, και να αποσκοπεί στην κατασκευή 
ελκυστικού, εργονομικού, λιτού και ανοιχτού περιπτέρου, με ελάχιστους περίκλειστους χώρους, χωρίς 
ογκώδη δομικά και διακοσμητικά στοιχεία ή αδικαιολόγητα ογκώδη εξοπλισμό. Είναι επίσης 
επιθυμητό η πρόταση να περιλαμβάνει και να περιγράφει στοιχεία που θα προσδίδουν κίνηση, 
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δυναμική και ζωντάνια στον εκθεσιακό χώρο με στόχο τη μεταφορά εικόνων της Ελλάδας στους 
επισκέπτες και την αύξηση της επισκεψιμότητας του περιπτέρου του ΕΟΤ μέσω ευρηματικών λύσεων. 

 Η μονοχρωμία, δυσχεραίνει τη διάκριση μεταξύ των αντικειμένων, με ενδεχόμενο πρόκλησης  
μικροατυχημάτων. Θα πρέπει να προβλεφθεί στο νέο προτεινόμενο σχεδιασμό ολοκληρωμένος τρόπος 
σύνθεσης φωτογραφιών, χρωμάτων και επίπλωσης ώστε να είναι ευκρινείς και διακριτοί οι όγκοι και 
οι επιφάνειες 

 Τα δομικά στοιχεία, ο εξοπλισμός και η επίπλωση των χώρων των συνεκθετών πρέπει να είναι 
εργονομικά, να μην καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του χώρου, ούτε να είναι ογκώδη. 

 Ο προτεινόμενος σχεδιασμός πρέπει να καθιστά το περίπτερο «ενδιαφέρον» και «διασκεδαστικό» 
συνδυάζοντας καμπύλα σχήματα, κύβους, κυκλικές περιοχές κλπ.  Η προτεινόμενη λύση, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα περίπτερα του ΕΟΤ ανεξαρτήτως μεγέθους. 

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενσωματώσουν στις προτάσεις τους και λύσεις  προκειμένου τα περίπτερα 
του ΕΟΤ, κυρίως στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις,  ανάλογα με το εμβαδόν τους, να διαθέτουν χώρους 
διάδρασης με προβολή εικόνων, στοιχείων, πληροφοριών, κλπ με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας 
(cinemagraphs, αναπαράσταση τοπίων σε φυσικό μέγεθος και μηχανισμός μετάδοσης φυσικών ήχων, 
κ.α.)  Οι λύσεις αυτές εξάρουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών και  λειτουργούν ως πόλος έλξης στο 
περίπτερο.  Στα μεγαλύτερου εμβαδού δε περίπτερα, οφείλουν  να συνδυάζονται με χώρο παρουσιάσεων 
ανοικτό. 

 Το δάπεδο πρέπει να διαχωρίζει το χώρο του περιπτέρου από τους κοινόχρηστους διαδρόμους του 
εκθεσιακού κέντρου και ταυτόχρονα να διευκολύνει την πρόσβαση των επισκεπτών στο περίπτερο για 
την αποφυγή μικροατυχημάτων.  

 Στους ανοιχτούς/κεντρικούς πολυχώρους προβολής, εκδηλώσεων και υποδοχής κοινού να προβλεφθούν 
καθίσματα μοντέρνου σχεδιασμού που να μπορούν να αποθηκεύονται, να μετακινούνται ανάλογα με τις 
ανάγκες του ΕΟΤ (π.χ. κύβοι, διαφορετικών σχημάτων σκαμπό, μαξιλάρια, μικροί πάγκοι, κοκ) όπως 
επίσης και επιφάνειες για έκθεση προϊόντων και παρουσιάσεις προορισμών. 

 Πρόβλεψη για διαφορετικό σχεδιασμό ή προσθήκη διαφοροποιητικών στοιχείων για τα περίπτερα 
συνεκθετών σε εκθέσεις συνεδριακού τουρισμού και αμιγώς επαγγελματικές. 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν ένα περίπτερο του ΕΟΤ σε διεθνή τουριστική έκθεση είναι: 

 Χώρος  κεντρικής υποδοχής του ΕΟΤ ( reception του ΕΟΤ) 
 Η αποθήκη (ή αποθήκες) για το διαφημιστικό – πληροφοριακό υλικό 
 Οι χώροι ή stands των συνεκθετών  
 Εναέριες αναρτήσεις (Roof banners). Αυτά θα πρέπει να είναι με leds και δυνατότητα 

κίνησης στις τρεις μεγάλες εκθέσεις (WTM Λονδίνου, ITB Βερολίνου, MITT Μόσχας). 
 Το δάπεδο 
 Ο φωτισμός 
 Οι διάδρομοι 
 Η διακόσμηση 

 
Για τις μεγάλες εκθέσεις, (ΙΤΒ Βερολίνου, WTM Λονδίνου, ΜΙΤΤ Μόσχας) το σχέδιο να προβλέπει γραφεία 
συναντήσεων, γραμματεία και πολλούς διάσπαρτους αποθηκευτικούς χώρους λελογισμένου όγκου, που το 
μέγεθός τους δεν θα δεσπόζει του περιπτέρου.  
 
Ειδικότερα για εκθέσεις, στις οποίες ο ΕΟΤ συμμετέχει με περίπτερα μεγάλου εμβαδού ή οι οποίες είναι 
επαγγελματικές, επιπλέον στοιχεία πέραν των ανωτέρω τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν είναι: 

 Ο ανοιχτός/κεντρικός πολυχώρος προβολής, εκδηλώσεων και συναντήσεων χώροι 
υποδοχής κοινού, εκδηλώσεων με ανάλογη σχεδιαστική προσέγγιση. 
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 Κεντρικό μπαρ με πρόβλεψη για χώρο προετοιμασίας φαγητών σε κοινή θέα, πρόβλεψη 
για κλειστό αποθηκευτικό χώρο όπου θα προβλέπεται κουζίνα με πλήρη εξοπλισμό (θέση 
για ηλεκτρική κουζίνα, φούρνους, ψυγείο, νεροχύτη και πλυντήριο πιάτων), παροχή 
ζεστού/κρύου νερού, θέση τοποθέτησης εξοπλισμού, ράφια για τα σκεύη. 

 Η αίθουσα παρουσιάσεων (μόνο για αμιγώς επαγγελματικές εκθέσεις) 
 Η αίθουσα συσκέψεων με ηχομόνωση και εξαερισμό 
 Τα οπτικοακουστικά μέσα ( δύο μεγάλου μεγέθους video walls σε κεντρικά σημεία του 

περιπτέρου). 
Τα προαναφερθέντα στοιχεία (επιμέρους τμήματα περιπτέρου) περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω και θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εκπόνηση των ζητουμένων σχεδίων για τα οκτώ (8) περίπτερα του ΕΟΤ στις 
εκθέσεις: 

1. WORLD TRAVEL MARKET Λονδίνου (μικτή: επαγγελματιών και κοινού), 812 τμ 
2. ITB Βερολίνου (μικτή: επαγγελματιών και κοινού), 720 τμ 
3. MITT Μόσχας (μικτή: επαγγελματιών και κοινού), 800 τμ 
4. VAKANTIEBEURS Ουτρέχτης (κοινού), 200 τμ 
5. ΙΜΤΜ Τελ Αβίβ (κοινού), 92 τμ 
6. IBTM World Βαρκελώνης (επαγγελματική έκθεση συνεδριακού τουρισμού, απαιτείται χώρος 

παρουσίασης), 170,5 τμ 
7. IMEX Φραγκφούρτης (επαγγελματική έκθεση συνεδριακού τουρισμού, απαιτείται χώρος 

παρουσίασης), 225 τμ 
8. ILTM Καννών (επαγγελματική έκθεση τουρισμού πολυτελείας), 200 τμ 

 
Αναλυτικότερα : 

1. Κεντρική υποδοχή (reception) του ΕΟΤ.  
Τοποθετείται συνήθως σε περίοπτη θέση, καταλαμβάνει επιφάνεια ανάλογη με το συνολικό μέγεθος 
του περιπτέρου και είναι διακριτή ως προς τον σχεδιασμό και την θέση της, από τους χώρους (stands) 
των συνεκθετών. 
Στελεχώνεται από 2-3 μέλη του προσωπικού του ΕΟΤ που εξυπηρετούν τους επισκέπτες με διανομή 
διαφημιστικού υλικού, παροχή πληροφοριών, διευκόλυνσή τους για την επαφή με τους συνεκθέτες 
κλπ. Η υποδοχή είναι χώρος κομψός, λιτός, λειτουργικός και στο κατάλληλο ύψος , ώστε οι 
εργαζόμενοι να έχουν στη διάθεσή τους και τις 4 πλευρές  για παροχή πληροφοριών. 
Απαραίτητος είναι μεγάλος πάγκος με ράφια και θέσεις για φυλλάδια, καθώς και ειδικά καθίσματα για 
τους υπαλλήλους. Στον πάγκο είναι χρήσιμο να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης με κλειδαριά και 
διάθεσης πληροφοριακού υλικού, κατάλληλος φωτισμός και διακόσμηση.  
Η επωνυμία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του ΕΟΤ, το λογότυπο και η 
ιστοσελίδα του ΕΟΤ είναι απαραίτητο να προβάλλονται κατάλληλα και στον χώρο της κεντρικής 
υποδοχής.  
Η δυνατότητα αξιοποίησης πολυμέσων συνδυάζεται συνήθως και με τον χώρο αυτό.  
Στον χώρο της κεντρικής υποδοχής πρέπει απαραίτητα να προβλέπεται ειδική περίοπτη θέση για την 
τοποθέτηση γενικού πλάνου - κάτοψης του περιπτέρου, ικανοποιητικού μεγέθους, με τις ακριβείς 
θέσεις και τις ονομασίες των συνεκθετών, για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. 
Η κεντρική υποδοχή διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος του συνολικού περιπτέρου σε καθεμιά από 
τις πιο πάνω εκθέσεις και υπόκειται στη ζητούμενη ευελιξία της πρότασης.  
Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις καθυστερημένων αιτημάτων για συμμετοχή συνεκθετών στο περίπτερο 
του ΕΟΤ, παραχωρείται προς διευκόλυνσή τους μέρος της reception του ΕΟΤ. Συνεπώς, θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης του χώρου αυτού, από τον χώρο του ΕΟΤ. 
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Στον πάγκο του ΕΟΤ προβλέπεται θέση για ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να είναι δυνατή η 
πλοήγηση στο www.visitgreece.gr . 

2. Αποθήκες   
Για την αποθήκευση του έντυπου διαφημιστικού υλικού του Ε.Ο.Τ. και των συνεκθετών αυτού.  Ο 
αριθμός των αποθηκών διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος του συνολικού περιπτέρου και 
υπόκειται στη ζητούμενη ευελιξία της πρότασης.  
Η αποθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις ελέγχου των οπτικοακουστικών 
μηχανημάτων (εφ΄όσον προβλέπονται). 
Οι αποθήκες χρειάζεται να είναι εξοπλισμένες με εργονομικά ράφια αντοχής και να περιέχουν 
τουλάχιστον δύο γκαρνταρόμπες η καθεμιά.  

3. Χώρος και ενδεικτικός εξοπλισμός περιπτέρου συνεκθέτη 
Περίπτερα και τραπέζια 
Οι περισσότεροι συνεκθέτες του ΕΟΤ συμμετέχουν με πλήρως εξοπλισμένο περίπτερο, ενώ ένας 
αριθμός συμμετέχει με απλό τραπέζι συναντήσεων και 3 καρέκλες. 
Τα περίπτερα τοποθετούνται περιμετρικά στις εξωτερικές πλευρές του περιπτέρου, ενώ τα τραπέζια 
συναντήσεων τοποθετούνται στο εσωτερικό του περιπτέρου. 
Τα περίπτερα (stands) των συνεκθετών καταλαμβάνουν χώρο έως 7 τ.μ. περίπου το καθένα (μία 
μονάδα) και είναι «υπο-περίπτερα» εντός του συνολικού περιπτέρου του ΕΟΤ με τον απαραίτητο για 
κάθε συνεκθέτη εξοπλισμό και διακόσμηση, που απαρτίζεται κυρίως από τα εξής: 
 Πάγκο υποδοχής (info desk) με κάθισμα, που προορίζεται για παροχή πληροφοριών και 

επικοινωνία με το κοινό. Θα πρέπει να «βλέπει» προς διάδρομο της έκθεσης και όχι προς 
εσωτερικό χώρο του περιπτέρου, και να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και διάθεσης 
πληροφοριακού υλικού. 

 Τραπέζι και καρέκλες συναντήσεων, το οποίο θα τοποθετείται πίσω από τον πάγκο 
πληροφόρησης 

 Ντουλάπι για φυλλάδια / φύλαξη προσωπικών αντικειμένων με κλειδαριά 
 Χώρος για την επωνυμία του συνεκθέτη. 
 Προσπεκτοθήκη 
 Καλάθι απορριμμάτων 
 Επιφάνειες / θέσεις έκθεσης φωτογραφικού και επικοινωνιακού υλικού που εξυπηρετεί την 

προώθηση του τουριστικού προϊόντος του συνεκθέτη (είτε φωτιζόμενες επιφάνειες προβολής ή 
άλλη σύγχρονη και πρωτότυπη λύση) 

 Θέση για ηλεκτρονικά συστήματα παρουσίασης του ηλεκτρονικού προωθητικού/ενημερωτικού 
υλικού του συνεκθέτη  

 Διακριτικά διαχωριστικά μεταξύ των περιπτέρων των συνεκθετών. 
 
Επισημάνσεις ως προς τα περίπτερα (stands) των συνεκθετών 
 Χωροθέτηση: Συνήθως ο ΕΟΤ ενοικιάζει χώρους- νησίδες (islands), ανοικτές και από τις 4 πλευρές. 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός θα πρέπει να εξασφαλίζει, σε κάθε stand συνεκθέτη, πρόσβαση προς 
τους διαδρόμους των εκθεσιακών χώρων, δηλαδή τα περίπτερα των συνεκθετών να εφάπτονται στις 
4 πλευρές του περιπτέρου και στους αντίστοιχους εξωτερικούς κοινόχρηστους διαδρόμους. Σε κάθε 
περίπτωση ο προτεινόμενος σχεδιασμός θα πρέπει να προβλέπει λύσεις για την εύλογη 
τοποθέτηση ακόμη και σε περιπτώσεις αυξημένου αριθμού συνεκθετών.  
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 Είναι χρήσιμο τα περίπτερα των συνεκθετών να δημιουργούν την αίσθηση ιδιωτικού ξεχωριστού 
χώρου, σε περίπτωση δε που η πρόταση  περιλαμβάνει διαχωριστικά γι’ αυτό τον σκοπό, αυτά θα 
πρέπει να μην επηρεάζουν τον ανοιχτό σχεδιασμό του συνολικού περιπτέρου. Δεν είναι επιθυμητά 
περίκλειστα περίπτερα συνεκθετών. Λειτουργική θα μπορούσε να είναι μια πρόταση στην οποία 
διαχωριστικά στοιχεία θα μπορούν να προστίθενται στο βασικό σχέδιο περιπτέρων συνεκθετών, 
ώστε να εξασφαλίζεται ιδιωτικότητα, όπου ο ΕΟΤ κρίνει ότι είναι σκόπιμη. 

 Ο χώρος που θα προβλεφθεί για την επωνυμία του συνεκθέτη θα πρέπει να είναι ευδιάκριτος και 
στο ύψος του βλέμματος του επισκέπτη, π.χ. υπό  τύπον μετόπης,  πινακίδας ή άλλης κατάλληλης 
επιφάνειας που θα μπορεί, ει δυνατόν, να χρησιμοποιηθεί  από όλες τις πλευρές του. 

 Οι επιφάνειες / θέσεις φωτογραφικού και επικοινωνιακού υλικού (φωτογραφίες, λογότυπα, 
επωνυμία) για κάθε περίπτερο συνεκθέτη υπολογίζονται σε 1 έως 2 το πολύ, θα πρέπει δε να 
εξυπηρετούν τον σκοπό της προβολής, π.χ. με κάθετη διάταξη και ικανό μέγεθος, σύμφωνο με αυτό 
του stand, σε ύψος πλέον του 1 μ. για την ανάδειξη αυτών των εκτυπώσεων. Σημειώνεται ότι 
συνήθως, οι εταιρικές επωνυμίες των συνεκθετών είναι μακροσκελείς επωνυμίες . 

 Στην επίτευξη εργονομίας και ευελιξίας στα stands των συνεκθετών συμβάλλει και η δυνατότητα 
πολλαπλής χρήσης των τμημάτων του εξοπλισμού τους, π.χ. η χρήση των διαχωριστικών και ως 
επιφανειών τοποθέτησης φωτογραφιών ή προσπεκτοθήκης, του πάγκου πληροφοριών εσωτερικά 
ως ντουλαπιού κλπ. ώστε να εξοικονομηθεί χώρος. 

  Οι όψεις των περιπτέρων που εφάπτονται διαδρόμων (κεντρικών ή μη) της έκθεσης είναι 
περιζήτητες από τους συνεκθέτες. Στον σχεδιασμό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
διάταξη όσο το δυνατόν περισσότερων συνεκθετών και παράλληλη διασφάλιση της 
προσβασιμότητας των επισκεπτών. 

 Τα καθίσματα, των συνεκθετών, πρέπει να είναι εργονομικά και με πλάτη και να μην 
καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο.    

 Οι αποθηκευτικοί χώροι των  συνεκθετών  και της κεντρικής υποδοχής του ΕΟΤ (ντουλάπια κλπ) 
ιδίως τα χαμηλού ύψους ή στην εσωτερική πλευρά των περιπτέρων, δεν πρέπει να  είναι 
δυσπρόσιτα  ούτε να καταλαμβάνουν δυσανάλογα μεγάλο χώρο.  

 Κανένας συνεκθέτης δεν πρέπει να έχει εσωτερική θέση στο περίπτερο. 
 
 Ειδική περίπτωση συνεκθετών αφορούν οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Στην πρόταση θα πρέπει να 

προβλεφθεί σχεδιαστική πρόταση  για την συμμετοχή των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με την 
οποία τα περίπτερα αυτών θα είναι κατά 30% μεγαλύτερα αλλά σε αρμονία με τα περίπτερα των 
υπολοίπων συνεκθετών ενώ θα υπάρχει διακριτική αποτύπωση διακοσμητικών στοιχείων, που θα 
αναδεικνύουν τη γεωγραφική τους κατανομή και τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να 
επηρεάζεται η συνολική εθνική παρουσία και η γενική εμφάνιση του περιπτέρου. 

Εκτιμώμενος αριθμός συνεκθετών ανά έκθεση  
WORLD TRAVEL MARKET Λονδίνου: περίπτερα 60, τραπέζια 18 
ITB Βερολίνου: περίπτερα 60, τραπέζια 18 
MITT Μόσχας: περίπτερα 48, τραπέζια 5 
IBTM World Βαρκελώνης: περίπτερα 15 
ΙΜΤΜ Τελ Αβίβ: περίπτερα 10  
IMEX Φρανκφούρτης: περίπτερα 19, τραπέζια 8 
ILTM Καννών: περίπτερα 24  
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VAKANTIEBEURS Ουτρέχτης: περίπτερα 15  
4. Αναρτήσεις (banners) 

Απαραίτητη η πρόβλεψη για αναρτήσεις οροφής,  σε ύψος μεγαλύτερο της βασικής κατασκευής του 
περιπτέρου, ώστε να είναι ορατές από απόσταση και από διάφορα σημεία του εκθεσιακού χώρου, να 
σηματοδοτούν εντυπωσιακά το ελληνικό περίπτερο και να παρέχουν τη δυνατότητα προβολής του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 
Για τις τρεις μεγάλες εκθέσεις (WTM Λονδίνου, ITB Βερολίνου, MITT Μόσχας) θα πρέπει να 
προβλεφθούν αναρτήσεις με ηλεκτρονικό μηχανισμό για εναλλαγή εικόνων, ή με στοιχεία led. 
Αποδεκτές θα γίνουν και προτάσεις με υπερκατασκευή (όχι αναρτήσεις). 
Σε περίπτωση που το ύψος του συνολικού εκθεσιακού χώρου δεν επιτρέπει αναρτήσεις οροφής, θα 
πρέπει να προταθούν λύσεις που να εξασφαλίζουν την επαρκή σήμανση του περιπτέρου (π.χ. ειδικές 
κατασκευές για ανάρτηση banners μεγάλων διαστάσεων κοκ) 
Οι αναρτήσεις είναι διαφόρων σχημάτων και πάνω τους τοποθετούνται εκτυπώσεις με τα στοιχεία 
αναγνώρισης και προβολής των εκθετών (λογότυπα, διαφημιστικά και φωτογραφικά θέματα κλπ.). 
Ο αριθμός και το μέγεθος των αναρτήσεων θα πρέπει να είναι σε συνάφεια με το μέγεθος και την 
πυκνότητα του υπόλοιπου περιπτέρου.  Τυχόν υπερβολές μπορούν να επιφέρουν αφενός μεν αντίθετο 
από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, π.χ. κάλυψη ανάρτησης από άλλη, και αφετέρου υψηλό κόστος 
κατασκευής του περιπτέρου. 

5. Δάπεδα 
Για την επίστρωση των δαπέδων να προταθούν υλικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για χρήση σε 
εκθέσεις. 
Σε περίπτωση που το δάπεδο επιλεγεί να είναι έστω και λίγο υπερυψωμένο από το έδαφος, δηλ. 2-3 
cm περίπου, για λόγους διευκόλυνσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να προβλεφθoύν  
τα κατάλληλα υλικά για την ομαλή κάλυψη των υψομετρικών διαφορών, προκειμένου να εξυπηρετείται 
η ανεμπόδιστη και ασφαλής διακίνηση των επισκεπτών.  

6. Φωτισμός 
Μελέτη φωτισμού που να αναδεικνύει συνολικά το περίπτερο και τα επιμέρους στοιχεία του. Η 
πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει σημειακό αρχιτεκτονικό φωτισμό, φωτιστικά σώματα υψηλού 
design, κινούμενους θεατρικούς προβολείς, laser, οπτικές ίνες, φωτιστικά leds ή άλλες συναφείς, 
εναλλακτικές και πρωτότυπες λύσεις  

7. Διάδρομοι 
Ο σχεδιασμός είναι απαραίτητο να προβλέπει διαδρόμους ικανού πλάτους, ανάλογου με τον συνολικό 
χώρο του ΕΟΤ, καθώς και σημεία πρόσβασης, για τη διευκόλυνση των επισκεπτών και την άνετη 
κίνηση των συμμετεχόντων στο περίπτερο του ΕΟΤ. 

8. Διακόσμηση 
Προτάσεις για πρωτότυπες και καινοτόμες εφαρμογές. 

9. Πολυχώρος Προβολής και Θεματικών Εκδηλώσεων  
Ο πολυχώρος προβολής θα μπορεί να φιλοξενήσει οποιουδήποτε είδους παρουσίαση ή θεματική 
εκδήλωση και να διαμορφωθεί ανάλογα, όχι μόνο για χρήση καθιστικού ή προβολής πολυμέσων, αλλά 
και για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Ο χώρος και η διαμόρφωσή του θα πρέπει να χαρακτηρίζονται 
από  πρωτοτυπία και να συμβάλουν στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας.  
Για τον ανωτέρω χώρο θα πρέπει να προβλεφθούν και να ισχύουν οι εξής προδιαγραφές: 
α) Εμβαδόν 30 – 60 τ.μ. περίπου  
β) Κινητά στοιχεία π.χ. panels, διαχωριστικά μέχρι ύψους 40 εκ. χωρίς όμως να παρεμποδίζεται 
η ορατότητα ή οι εργασίες στα παρακείμενα περίπτερα συνεκθετών. 
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γ) Πρόβλεψη για εγκατάσταση εξοπλισμού για προβολές, συνεντεύξεις τύπου, συζητήσεις κοινού, 
παρουσιάσεις προορισμών, κληρώσεις, βραβεύσεις και διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικού 
περιεχόμενου και εγκαταστάσεις τέχνης. 
δ) Πρόβλεψη παροχής δυνατότητας των επισκεπτών να έχουν την δυνατότητα να καθίσουν και να 
συζητήσουν και να δοκιμάσουν εδέσματα και αναψυκτικά. 
Για τον συγκεκριμένο πολυχώρο αποκλείονται πολυθεάματα και άλλες λύσεις που απαιτούν σκοτεινό 
θάλαμο. 
Το εμβαδό του πολυχώρου δύναται να διαμορφώνεται σε αναλογία με το μέγεθος του συνολικού 
περιπτέρου σε καθεμιά από τις πιο πάνω εκθέσεις. 

10. Χώρος Café/Bar και κουζίνας 
Ο χώρος παρασκευής και προσφοράς εδεσμάτων και καφέ (κουζίνα- Café/Bar) εμβαδού από 15 έως 
30 τ.μ. περίπου, αποτελείται από έναν κλειστό χώρο-κουζίνα, με παροχή νερού, νεροχύτη, ψυγείο, 
ηλεκτρική κουζίνα, καφετιέρα, σκεύη, ράφια για τα σκεύη, συσκευή ζεστού και κρύου νερού και έναν 
ανοιχτό χώρο με επιφάνεια (πάγκο) για προσφορά ποτών και σνακς, ανάλογα σκαμπό και δυνατότητα 
προσφοράς εδεσμάτων (catering), ποτών, καφέ κλπ. σε μικρές συγκεντρώσεις ατόμων. 
Χώρος μπαρ απαιτείται μόνο για τις εκθέσεις WTM Λονδίνου, ITB Βερολίνου, EIBTM Βαρκελώνης και 
IMEX Φρανκφούρτης και διαμορφώνεται σε συνάρτηση με την κεντρική αρχιτεκτονική ιδέα και τις 
δυνατότητες που προσφέρει. 

11. Η αίθουσα παρουσιάσεων 
Κλειστός χώρος εμβαδού 15 τ.μ. περίπου, με χώρο επαρκή για τοποθέτηση 16 τουλάχιστον 
καθισμάτων, οθόνη παρουσιάσεων, θέση για  φορητό υπολογιστή με εξάρτημα αλλαγής διαφανειών 
και μικροφωνική εγκατάσταση, μικρό τραπέζι για τοποθέτηση του εξοπλισμού, γκαρνταρόμπα και 
δυνατότητα τοποθέτησης εκτύπωσης, ει δυνατόν, και εσωτερικά.  
Η αίθουσα παρουσιάσεων  απαιτείται μόνο στις επαγγελματικές εκθέσεις όπως οι  IBTM World και  
ΙΜΕΧ. 

12. Χώρος (αίθουσα) συναντήσεων 
Κλειστή αίθουσα, εμβαδού 12 τ.μ. περίπου, Ο χώρος να περιλαμβάνει τραπέζι συσκέψεων με 
καρέκλες, μικρούς αποθηκευτικούς χώρους με κλειδαριές, κρεμάστρα παλτών. Θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα φωτισμένος και διακοσμημένος και να μπορεί να κλειδωθεί. Λόγω της ηχορύπανσης στους 
εκθεσιακούς χώρους, η συγκεκριμένη αίθουσα πρέπει να διαθέτει ηχομόνωση και εξαερισμό. 
Γραφείο Ι, κλειστό, εμβαδού 10 τ.μ. περίπου Ο εξοπλισμός του να περιλαμβάνει τηλέφωνα, 1 PC, 
printer, fax, σύνδεση internet. 
Γραφείο ΙΙ, κλειστό, εμβαδού 8-12 τ.μ. ανάλογα με το μέγεθος του περιπτέρου. Ο εξοπλισμός του να 
περιλαμβάνει τηλέφωνα, 1 PC, printer, fax, σύνδεση internet. 
Η αίθουσα συναντήσεων, και τα δύο μικρά γραφεία, προβλέπονται ως ξεχωριστοί χώροι μόνο στις 
εκθέσεις WTM Λονδίνου και ΙΤΒ Βερολίνου.  
Στις υπόλοιπες εκθέσεις οι σχετικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από έναν μόνο κλειστό χώρο, 
δηλαδή την αίθουσα συναντήσεων. 
Επισημάνσεις για τους κλειστούς χώρους των περιπτέρων  
Όλοι οι κλειστοί χώροι κάθε περιπτέρου έχουν ύψος περίπου 2,5 μ. Πλην της αίθουσας συσκέψεων, οι 
λοιποί χώροι, είναι χωρίς οροφή, τοποθετούνται συνήθως στον εσωτερικό χώρο του περιπτέρου και θα 
πρέπει να μπορούν να κλειδωθούν. Στις εξωτερικές πλευρές τους τοποθετούνται εκτυπώσεις 
μεγάλων διαστάσεων με φωτογραφικά-διαφημιστικά θέματα ή/και το λογότυπο του ΕΟΤ καθώς 
και οι δύο οθόνες led μεγάλου μεγέθους.( Full HD public display 55 inchΧ 4). 
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13. Οπτικοακουστικά - πολυμέσα 
Σύγχρονα και πρωτότυπα οπτικοακουστικά μέσα για την προβολή του τουριστικού προϊόντος, όπως 
monitor υψηλής ανάλυσης 1080 pixels (high definition), video projector υψηλής φωτεινότητας 5.000 
lumens, blue ray player, μεγάλου μεγέθους video wall, plasma wall κ.α. 

14. Ειδικές κατασκευές 
Για τις εκθέσεις, στις οποίες ο ΕΟΤ συμμετέχει με περίπτερο από 15 έως 25 τ.μ. είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί ο σχεδιασμός ενός απλού, αρθρωτού, εύκολα μεταφερόμενου και συναρμολογούμενου 
περιπτέρου (modular display), από απλά και εύχρηστα υλικά, που να συμβαδίζει με την αισθητική των 
λοιπών περιπτέρων ΕΟΤ και να διακρίνεται για τη λειτουργικότητα και την εργονομία. Στις εκθέσεις 
αυτές ο βασικός ρόλος του ΕΟΤ είναι η διάθεση πληροφοριακού υλικού και η ενημέρωση του κοινού 
και ο δευτερεύων η διεξαγωγή συναντήσεων, δεν υπάρχουν δε συνεκθέτες. 

 
Γ.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

1. Τα σχέδια θα πρέπει να επιδέχονται τροποποιήσεων προκειμένου να ανταποκρίνονται στους 
κανονισμούς ή/και περιορισμούς και τις δυνατότητες των διαφόρων εκθεσιακών χώρων.  

2. Ειδικότερα είναι υποχρεωτικό οι προτάσεις να υπακούουν και να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες και 
τα standards ασφαλείας, που αφορούν στη συνολική κατασκευή κάθε περιπτέρου. 

3. Το λογότυπο του ΕΟΤ αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο σηματοδότησης – προβολής  κάθε περιπτέρου 
του ΕΟΤ και κατά συνέπεια μπορεί να είναι σημείο αναφοράς για τη γενικότερη επιλογή των 
χρωμάτων από τους ενδιαφερόμενους μελετητές, που μπορούν να το αντιγράψουν, σε χαμηλή 
ανάλυση για τις ανάγκες του σχεδιασμού, από το site του ΕΟΤ www.visitgreece.gr  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 12  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση στην έδρα του ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αθήνα 

(Τ.Κ. 115 21). Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά. 
2. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των 

συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων των προσφορών που 
κατατέθηκαν. 

3. Επιτρέπεται να παραστούν πρόσωπα, νομίμως εξουσιοδοτημένα, για να εκπροσωπήσουν τους 
συμμετέχοντες. 

4. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής όσων υπέβαλλαν 
προσφορά.  Ο έλεγχος πληρότητας και το άνοιγμα των φακέλων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα 
γίνει από την Επιτροπή είτε αμέσως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, είτε σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που εκείνη θα καθορίσει και θα γνωστοποιήσει στους διαγωνιζόμενους. 

5. Ενδέχεται οι προσφέροντες να κληθούν από την Επιτροπή να παρουσιάσουν διεξοδικά τις προτάσεις τους 
και να απαντήσουν σε ερωτήματα κατά την ως άνω αξιολόγηση, γι’ αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένοι.  

 
ΑΡΘΡΟ 13  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. 

 
Για την επιλογή του αναδόχου η αρμόδια Επιτροπή  θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών  
- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον  
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  ακόλουθο τύπο:  Λi =90 * ( Βi / Βmax ) + 10 * (Kmin/Ki) 
όπου: 
Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 
Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
Kmin το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 
Κi το συνολικό κόστος της Προσφοράς i 
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

 
Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση από την Επιτροπή των τεχνικών προσφορών (τεχνική αξιολόγηση), θα γίνει: 

 με αριθμητική βαθμολόγηση των κριτηρίων που αναφέρονται αναλυτικά και κατά ομάδες στον πιο 
κάτω πίνακα, και  

 τον αναγραφόμενο δίπλα σε κάθε κριτήριο και ομάδα κριτηρίων συντελεστή βαρύτητας. 
 

Ομάδες και Συντελεστές Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 : Αρχιτεκτονική προσέγγιση 
 Η γενική εικόνα του περιπτέρου, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, η αισθητική 

αξία της αρχιτεκτονικής λύσης, καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής της σε 
επιμέρους μεγέθη, όπως αναδύονται μέσα από τον ενιαίο σχεδιασμό, τα 
χρώματα και τα πολυμέσα. 

 Η ευρηματικότητα και η πρωτοτυπία της δημιουργικής ιδέας και των 
προτεινόμενων υλικών και στοιχείων που προσδίδουν κίνηση, δυναμική και 
ζωντάνια στο περίπτερο. 

 Η εκμετάλλευση του χώρου και η ευελιξία ως προς την κατανομή των 
επιμέρους στοιχείων- κατασκευών. 

80% 

ΟΜΑΔΑ 2 : Τεκμηρίωση τεχνικής προσφοράς 
Η ποιότητα της τεχνικής πρότασης και η πληρότητα  διερεύνησης της επιλεγμένης 
λύσης σε ότι αφορά όλες τις παραμέτρους που αναφέρονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Συγκεκριμένα: 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές όλων 
ανεξαρτήτως των στοιχείων που απαρτίζουν τον εκθεσιακό χώρο 

 Αναλυτική προσμέτρηση υλικών 
 Αναλυτική περιγραφή όλων των οπτικοακουστικών μέσων 
 Αναλυτική περιγραφή όλων των εικαστικών στοιχείων 
 Αναλυτική μελέτη φωτισμού 
 Αναλυτική μελέτη για γιγαντοοθόνες με φορητά led videowall (έγχρωμοι 

πίνακες smd led) 

20% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 110 βαθμούς. 
 
Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 
- Είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές (απαράβατοι 

όροι), 
- Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
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Η επιτροπή μετά το πέρας της διαδικασίας θα συντάξει αιτιολογημένο πρακτικό και θα το υποβάλει αρμοδίως 
στον ΕΟΤ. 
 

ΑΡΘΡΟ  14  
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
14.1.  Οι προσφορές απορρίπτονται στις περιπτώσεις που αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στην 
παρούσα διακήρυξη και ιδίως όταν: 

 Διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι από αυτές λείπει ή είναι ανακριβές έστω και ένα από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

 Κατά την κρίση της Επιτροπής είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.    
 Παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης  
 Θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 
 Δίνουν τιμή σε ξένο νόμισμα και όχι σε ΕΥΡΩ.  
 Ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ζητούμενο.  
 Από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.  

 
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής. 
 
14.2. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, 
αποκλείονται του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Αν κάποια προσφορά απορριφθεί για λόγους σχετικούς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, δεν 
αποσφραγίζονται τόσο ο φάκελος με την τεχνική προσφορά όσο και ο φάκελος με την οικονομική προσφορά του 
διαγωνιζόμενου, αλλά επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο.  

Αν κάποια προσφορά δεν κριθεί αποδεκτή κατά το στάδιο του ελέγχου και της αξιολόγησης της τεχνικής 
προσφοράς ή απορριφθεί λόγω χαμηλής βαθμολογίας, ο φάκελος με την οικονομική προσφορά δεν 
αποσφραγίζεται και επιστρέφεται στον διαγωνιζόμενο. 

Η επιστροφή των προσφορών στους διαγωνιζόμενους που τις υπέβαλαν γίνεται από τη Διεύθυνση 
Διοικητικού του ΕΟΤ, εφόσον οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι δηλώσουν, εγγράφως και ανεπιφύλακτα, ότι 
παραιτούνται της προσβολής των αποφάσεων της Επιτροπής του διαγωνισμού και του ΕΟΤ με ένσταση ή άλλα 
ένδικα μέσα ή βοηθήματα. Αν όμως ασκηθεί ένσταση ή οποιοδήποτε ένδικο μέσο από κάποιον ενδιαφερόμενο, 
η επιστροφή των φακέλων σ’ αυτόν γίνεται μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 
 

AΡΘΡΟ 15 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Ο προσφέρων, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα 
ανέρχεται στο 5% του συμβατικού τιμήματος, εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ.  
Στην περίπτωση κοινοπραξίας / ένωσης, οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να εκδίδονται στο όνομα όλων των 
μελών της κοινοπραξίας / ένωσης και να περιλαμβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των μελών της κοινοπραξίας / ένωσης. 
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει κατατεθειμένη στον ΕΟΤ μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και 
σύμφωνα με τον χρόνο που ορίζεται στην σύμβαση και θα επιστραφεί στην ανάδοχο μετά το πέρας των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ΕΟΤ σε βάρος του αναδόχου, ο ΕΟΤ δικαιούται να προβεί σε 
κατάπτωση της εγγύησης, λόγω ποινικής ρήτρας, υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος του αναδόχου, και να απαιτήσει 
αποζημίωση από τον ανάδοχο για κάθε είδους θετική  και αποθετική ζημία. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα 
από τον ΕΟΤ, που είναι η αναθέτουσα Αρχή. Ο ανάδοχος καλείται εγγράφως να καταθέσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και να υπογράψει σύμβαση με τον ΕΟΤ (βλ. σχετικό παράρτημα Δ΄) που θα βασίζεται στους 
όρους της παρούσας διακήρυξης, στην υποβληθείσα προσφορά του, ως και στους όρους κατακύρωσης του 
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αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν και θα περιέχει και όσους άλλους όρους κριθεί ότι διευκρινίζουν τη 
διακήρυξη ή διευκολύνουν την εκτέλεση του αντικειμένου του διαγωνισμού (ρήτρες και εγγυοδοσία). 
Υπόδειγμα της σύμβασης που θα υπογραφεί περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας και 
διευκρινίζεται ρητά ότι οι όροι που περιέχονται σ’ αυτό αποτελούν και όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
Ο ΕΟΤ διατηρεί αζημίως το δικαίωμα : 
 Στην κήρυξη του διαγωνισμού άγονου ή ασύμφορου ως και στη ματαίωση των αποτελεσμάτων του και την 

επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων του.   
 Στη ματαίωση του διαγωνισμού και της ανάθεσης του έργου.  Σε κάθε περίπτωση ο ΕΟΤ διατηρεί το 

δικαίωμα της αζημίως για τον ίδιο μη κατακύρωσης, κατά την ελεύθερη κρίση του, του διακηρυσσόμενου 
έργου.  

 Εξάλλου, ο ΕΟΤ, σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει τους συμμετέχοντες 
υποψηφίους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία, που θα έχουν ενδεχομένως υποστεί, για την προετοιμασία 
και την υποβολή των προσφορών τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν 
γίνουν δεκτές οι προσφορές τους για οποιονδήποτε λόγο και στην περίπτωση που αναβληθεί, ακυρωθεί ή 
ματαιωθεί ο διαγωνισμός ή η κατακύρωση του αποτελέσματός του σε οποιοδήποτε στάδιο ή χρόνο και για 
οποιονδήποτε λόγο. 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ  16  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ -  Δ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓ ΟΥ 

 
Ο ανάδοχος, μετά την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να καταθέσει ως παραδοτέο την Τεκμηρίωση Πρότασης 
(μέρος Β Τεχνικής Προσφορά τους) στην αγγλική γλώσσα. 
Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριών ετών από την ημερομηνία σύναψης της 
σχετικής σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 17  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΡΗΤΡΕΣ 

 
1.  Ειδικοί όροι ανάθεσης 

Στη σύμβαση ανάθεσης που θα υπογραφεί μεταξύ του Ε.Ο.Τ. και του αναδόχου θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι, 
ακόμη και αν δεν περιληφθούν στο κείμενο της σύμβασης : 
α. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι του ΕΟΤ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και την εκτέλεση 

του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, την προσφορά του, τη σύμβαση που θα 
υπογραφεί, καθώς και με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται 
τα συμφέροντα του ΕΟΤ και να εξασφαλίζεται η ποιότητα της παρουσίας του ΕΟΤ όσο και η νομιμότητά της, 
άλλως ο ανάδοχος θα υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση του Οργανισμού για οποιοδήποτε είδος 
ζημίας ο ΕΟΤ ήθελε υποστεί. 

β.  Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τρίτους, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα 
στην εκτέλεση της σύμβασής του με τον ΕΟΤ, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει ο ΕΟΤ 
έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως δαπάνη δική του ή των 
τρίτων, που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της σύμβασης με τον ΕΟΤ.  

      Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι του ΕΟΤ υποχρέωση να 
αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία του ΕΟΤ, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά του ΕΟΤ, 
παράλληλα δε ο ανάδοχος υποχρεούται να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΕΟΤ σε οποιαδήποτε 
σχετική δίκη και να καταβάλει στον ΕΟΤ όλες τις δαπάνες για τη δίκη του ΕΟΤ στην ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή. 
Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι του ΕΟΤ και για οποιαδήποτε ζημία σε πρόσωπα ή 
πράγματα ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της σύμβασής του με 
τον ΕΟΤ ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής 
ζημίας, περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των 
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ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του ΕΟΤ θα επιφέρει σε βάρος του την καταγγελία της 
σύμβασης από τον ΕΟΤ και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας.  

γ.  Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν αυτής που θα καθοριστεί με την 
οικεία σύμβαση. 

2.  Έκπτωση αναδόχου 
Σε περίπτωση μη προσέλευσης του αναδόχου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, αυτός κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΟΤ, ενώ εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι λοιπές κυρώσεις του  
νόμου. 
Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης ή πλημμελούς 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, ο ΕΟΤ δικαιούται να κηρύξει με απόφασή του τον ανάδοχο έκπτωτο και να 
λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον εαυτό του. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχονται σε βάρος του αναδόχου οι 
προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες και θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε ζημίας του ΕΟΤ, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν δαπάνης για την ελεύθερη ανάθεση του έργου από τον ΕΟΤ σε άλλον ανάδοχο. 

3.   Ρήτρες 
Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου και γενικά στην περίπτωση υπαίτιας υπαναχώρησής του 
για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο επιλεγείς κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν 
και γίνεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του στον διαγωνισμό υπέρ του ΕΟΤ.  
Στην περίπτωση αυτή ο ΕΟΤ έχει και τη δυνατότητα να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον 
αμέσως επόμενο κατά σειρά συμμετέχοντα με βάσει τις οικονομικές προσφορές τους. 
 
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ΕΟΤ σε βάρος του αναδόχου, ο ΕΟΤ δικαιούται να προβεί σε 
κατάπτωση της εγγύησης, λόγω ποινικής ρήτρας, υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος του αναδόχου, και να απαιτήσει 
αποζημίωση από τον ανάδοχο για κάθε είδους θετική  και αποθετική ζημία. 
 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του αναδόχου επιβάλλεται,  
ποινική ρήτρα ίση με το 20% της αμοιβής του αναδόχου συμπ/νου ΦΠΑ. 
Η επιβολή της ποινικής ρήτρας επέρχεται με απόφαση του ΕΟΤ που κοινοποιείται στον ανάδοχο, το ποσό δε 
αυτής σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να το καταβάλει, θα εισπράττεται δια καταπτώσεως της  
εγγυητικής επιστολής που έχει καταθέσει η ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αλλιώς 
κατά τη διαδικασία του ΚΕΔΕ. 
Πέραν της ανωτέρω ποινής ρητώς συνομολογείται ότι ο ΕΟΤ δικαιούται επιπλέον να καταγγείλει την σύμβαση 
και να αξιώσει από την ανάδοχο αποζημίωση για την ζημιά που υφίσταται από την λύση της συμβάσεως. 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν η ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 18  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
Όλα τα σχέδια που θα παραδοθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση γενικότερα του έργου της παρούσας ως 
και κάθε σχετική τεχνική έκθεση, σχεδιαστική προσέγγιση κλπ που θα αφορά στο έργο, θα αποτελούν 
ιδιοκτησία και περιουσιακό στοιχείο του ΕΟΤ, ελεύθερα οικονομικών υποχρεώσεων για πληρωμή προς αυτόν ή 
τρίτους των σχετικών πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, μη δυναμένου του αναδόχου ή οποιουδήποτε 
τρίτου να χρησιμοποιήσει αυτά χωρίς την έγκριση του ΕΟΤ. Οποιαδήποτε δε τυχόν υποχρέωση ανακύψει για 
πληρωμή τέτοιων δικαιωμάτων θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο που θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις 
αυτές. 
 
Ο ανάδοχος, με τη σύμβαση που θα συναφθεί, θα εκχωρεί στον ΕΟΤ κάθε σχετικό δικαίωμα για την 
απεριόριστη χρονικά και με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τον ΕΟΤ  των σχεδίων και της τεχνικής έκθεσης, 
χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο αντάλλαγμα προς αυτόν ή τρίτους εκ μέρους του ΕΟΤ, καθόσον το αντάλλαγμα 
αυτό θα έχει συνυπολογιστεί και θα περιλαμβάνεται στη συμβατική αμοιβή του αναδόχου, ο οποίος θα δηλώνει 
στη σύμβαση ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως σε κάθε περίπτωση παντός σχετικού δικαιώματος. 
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ΑΡΘΡΟ 19  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά ως εξής :  

 Καταβολή του 80% του συνολικού ποσού της αμοιβής του αναδόχου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μετά 
την υπογραφή της σύμβασης και τη κατάθεση της Τεκμηρίωσης Πρότασης (μέρος Β Τεχνικής Προσφορά 
τους) στην αγγλική γλώσσα, καθώς του τιμολογίου και των απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών από 
τον ανάδοχο. 

 Καταβολή του 10% του συνολικού ποσού της αμοιβής του αναδόχου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ένα 
(1) έτος  μετά την υπογραφή της Σύμβασης και την προσκόμιση τιμολογίου και των απαιτούμενων 
νόμιμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο 

 Καταβολή του υπολοίπου 5% του συνολικού ποσού της αμοιβής του αναδόχου συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ,, δύο (2) έτη  μετά την υπογραφή της Σύμβασης και την προσκόμιση τιμολογίου και των 
απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. 

 Καταβολή του υπολοίπου 5% του συνολικού ποσού της αμοιβής του αναδόχου συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ,, τρία (3) έτη  μετά την υπογραφή της Σύμβασης και την προσκόμιση τιμολογίου και των 
απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε τμηματική καταβολή της αμοιβής του αναδόχου αποτελεί και η πιστοποίηση 
της παράδοσης και καλής εκτέλεσης του έργου της παρούσας από Επιτροπή αποτελούμενη από τον/την 
εκάστοτε προϊστάμενο/η Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης, από τον/την εκάστοτε προϊστάμενο/η 
Τμήματος Διαφημιστικού Προγράμματος, Συνεδρίων & Εκθέσεων και από υπάλληλο του Τμήματος αυτού.  
Ο ΕΟΤ θα εξοφλήσει το αντίτιμο του τιμολογίου του αναδόχου, σε διάστημα μέχρι 60 ημερών από μετά την 
υποβολή του με όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 
ΑΡΘΡΟ  20  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την ερμηνεία, 
την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των συμβαλλομένων 
διαφορά, αξίωση ή απαίτηση θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία οι 
συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την 
εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων ο ΕΟΤ θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος, 
εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Β΄ 
 

Υπόδειγμα 1 
Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (απλή) 

 
       
         Αθήνα, ...........………… 
 
 
ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. 
          Τσόχα 7  
          ΤΚ 115 21, ΑΘΗΝΑ 
 
 
 
Κυρίες / Κύριοι 
 
Σύμφωνα με τη διακήρυξη  πρόχειρου διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «..…………………….......», σας 
υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας. 

 
 
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 
 
 
    Θέση Υπογραφής 
 
 
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:............................................................... 
Ονοματεπώνυμο:........................................................................................................  
Τηλέφωνο: ................................................................................................................  
Fax: .......................................................................................................................... 
E-mail: ...................................................................................................................... 
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Υπόδειγμα 2 
Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (Kοινοπραξίες/Συμπράξεις Εταιρειών) 

 
       Αθήνα,………………………. 

 
 
ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. 
          Τσόχα 7  
          ΤΚ 115 21, ΑΘΗΝΑ 
 
 
Κυρίες / Κύριοι 
 
Σύμφωνα με τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού  για το έργο με τίτλο: «...……………….......», σας 
υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας. 

Η Κοινοπραξία/Σύμπραξη μας έχει ως συντονιστή το …………………………… (πλήρη στοιχεία του φορέα) και 
αποτελείται από τα κάτωθι μέλη: 

 
Οικονομικός φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία) 
Οικονομικός φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία) 
Οικονομικός φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία) 
 
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 
 
 
    Θέση Υπογραφής 
 
 
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:............................................................... 
Ονοματεπώνυμο:........................................................................................................  
Τηλέφωνο: ................................................................................................................  
Fax: .......................................................................................................................... 
E-mail: ...................................................................................................................... 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Γ΄ 
 

Υπόδειγμα επιστολής εγγύησης καλής εκτέλεσης 
                                             

ΕΚΔΟΤΗΣ: ................................................................................................................. 
Ημερομηνία έκδοσης: ................................................................................................. 
 
Προς :    Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού   

Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, 
115 21 Αθήνα 

 
 
Εγγύηση μας υπ’ αρ……………… για ευρώ …………………. 
Αναφερόμενοι στη σύμβαση, η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του ΕΟΤ και της 
εταιρείας…….………………, με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., Τ.Κ. ………… (αναγράφονται τα 
πλήρη στοιχεία της επωνυμίας και της ταχυδρομικής διεύθυνσης)  
{ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών, μεταξύ του ΕΟΤ και της 
κοινοπραξίας των εταιρειών  α) ……..….………., με έδρα……………..…, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ……., 
και  β) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………}, 
η οποία σύμβαση θα καλύπτει την εκτέλεση του έργου «…………………………………………… 
……………………………………………………………»  συνολικής αξίας ευρώ……………………… και ότι 
σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή  ένωση ή κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς…………………….ευρώ, δηλώνουμε ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, προς τον Οργανισμό σας (ΕΟΤ) 
και υπέρ της εταιρείας …………………………. {ή, εναλλακτικά, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών, 
υπέρ της εταιρείας α) ……………. και υπέρ της εταιρείας β) …………….  ή υπέρ της κοινοπραξίας των εταιρειών 
α) …………………… και β) ………………….}, μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ……………………………….……………………..……………………, για την καλή, εκ μέρους της παραπάνω 
εταιρείας (ή ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών) εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στη σχετική 
σύμβαση, καθώς και των όρων της σχετικής σύμβασης. 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας, μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες μετά από έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………ή  
(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε) 
(Διευκρίνιση: Αναγράφεται μια από τις δύο παραπάνω προτάσεις κατ’ επιλογή σας) 
Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην εξέταση της παράτασης της ισχύος 
της παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (ΕΟΤ) με έγγραφο που θα 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για 
την Τράπεζά μας. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
 

ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τόσο  η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στην Αθήνα σήμερα ……………………. μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών : 
Αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, Αν. Τσόχα 7, με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δημήτρη Τρυφωνόπουλο, Γενικό 
Γραμματέα του Οργανισμού, σύμφωνα με τον Ν. 3878/2010 και την υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015 (ΦΕΚ 
793/ΥΟΔΔ/6-11-2015) απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού περί διορισμού Γενικού Γραμματέα 
ΕΟΤ και την υπ’ αριθ. 45/27-11-15 απόφαση ΔΣ ΕΟΤ (ΦΕΚ 2587/B/1-12-15 ) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, που θα αποκαλείται στο εξής για λόγους συντομίας ΕΟΤ, και  
Αφετέρου της ………………. εταιρείας με την επωνυμία …………………………………… που εδρεύει στο 
……………………………………………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από …………………………………… 
δυνάμει του υπ’ αριθμ. 
………………………………………………………………………………………………………………………., ο οποίος 
ενεργεί εν προκειμένω επ’ ονόματι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας που θα αποκαλείται στο 
εξής για λόγους συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  
Λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 13 με αρ. πρωτ. 8687/19.07.2016 και ΑΔΑ: 
Ω0ΔΜ469ΗΙΖ-612, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι : 

 
   ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

     Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), στο πλαίσιο των σκοπών του για την προβολή και διαφήμιση του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όπως αυτοί προβλέπονται από την Τουριστική Νομοθεσία, καθώς και της 
υλοποίησης των σκοπών αυτών, προσκάλεσε σε πρόχειρο διαγωνισμό με την με Α.Π. ……………………………. 
απόφασή του, την οποία συνόδευε αναλυτική διακήρυξη για την επιλογή – με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά – αναδόχου του έργου «Σχεδιασμός και δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των 
περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού».  
     Το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού κατακυρώθηκε και εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ. 
……………………………………….. απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία 
……………………………………… σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και με βάση την 
προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία αυτή. 
    Η εταιρεία, που στο εξής θα αποκαλείται «ανάδοχος», δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των 
προαναφερομένων διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών, ως και των όρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτά, 
αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα αυτούς. 
 
Σε εκτέλεση των ανωτέρω, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση από τον ανάδοχο του έργου: «Σχεδιασμός και 
δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού». 
Αναλυτικότερα : 

 τα σχέδια του αναδόχου για τα περίπτερα του ΕΟΤ σε οκτώ (8) τουριστικές εκθέσεις (WORLD TRAVEL 
MARKET, ITB, MITT, VAKANTIEBEURS, ΙΜΤΜ, IBTM World, IMEX, ILTM) τα οποία θα αποτελέσουν 
πρότυπα για κάθε περίπτερο του Οργανισμού σε τουριστικές εκθέσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …. 
…………. προσφορά του και 

 η κατάθεση της Τεκμηρίωσης Πρότασης (μέρος Β Τεχνικής Προσφορά τους) στην αγγλική γλώσσα 
 ο ανάδοχος για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου, 

σε συνεργασία με τα στελέχη της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης θα προσαρμόζει τα   
πρότυπα σχέδια των περιπτέρων ώστε να ανταποκρίνονται τόσο σε επικαιροποιημένα δεδομένα των 
Διοργανωτριών εταιρειών (αλλαγή εμβαδού, αλλαγή θέσης κ.ά.), όσο και για περίπτερα για άλλες 
τουριστικές εκθέσεις. 
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Διευκρινίζεται ότι προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής η κατατεθείσα 
προσφορά της αναδόχου (Α.Π. ΕΟΤ ……………………….), ως και οι όροι της υπ’ αρ. …………………….. 
αναλυτικής διακήρυξης του ΕΟΤ.  

ΑΡΘΡΟ  2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριών ετών από την ημερομηνία σύναψης της 
σχετικής σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 3    

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία κατέθεσε στον ΕΟΤ για εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας 
σύμβασης την υπ’ αρ. ……………….. εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ………………,  ποσού € 
…………………………… (………….), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας χωρίς τον  ΦΠΑ. 
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει κατατεθειμένη στον ΕΟΤ μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και 
σύμφωνα με τον χρόνο που ορίζεται στην σύμβαση και θα επιστραφεί στην ανάδοχο μετά το πέρας των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ΕΟΤ σε βάρος του αναδόχου, ο ΕΟΤ δικαιούται να προβεί σε 
κατάπτωση της εγγύησης, λόγω ποινικής ρήτρας, υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος του αναδόχου, και να απαιτήσει 
αποζημίωση από τον ανάδοχο για κάθε είδους θετική  και αποθετική ζημία. 
 

ΑΡΘΡΟ 4  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΡΗΤΡΕΣ 

 
1.  Ειδικοί όροι ανάθεσης 
α. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι του ΕΟΤ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και την εκτέλεση 

του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, την προσφορά του, τη σύμβαση που θα 
υπογραφεί, καθώς και με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται τα 
συμφέροντα του ΕΟΤ και να εξασφαλίζεται η ποιότητα της παρουσίας του ΕΟΤ όσο και η νομιμότητά της, 
άλλως ο ανάδοχος θα υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση του Οργανισμού για οποιοδήποτε είδος 
ζημίας ο ΕΟΤ ήθελε υποστεί. 

β.  Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τρίτους, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στην 
εκτέλεση της σύμβασής του με τον ΕΟΤ, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει ο ΕΟΤ έναντι των 
τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως δαπάνη δική του ή των τρίτων, που 
θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της σύμβασης με τον ΕΟΤ.  

      Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι του ΕΟΤ υποχρέωση να αποκαταστήσει 
πλήρως οποιαδήποτε ζημία του ΕΟΤ, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά του ΕΟΤ, παράλληλα δε ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΕΟΤ σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να 
καταβάλει στον ΕΟΤ όλες τις δαπάνες για τη δίκη του ΕΟΤ στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 
Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι του ΕΟΤ και για οποιαδήποτε ζημία σε πρόσωπα ή 
πράγματα ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της σύμβασής του με τον 
ΕΟΤ ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής 
ζημίας, περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των 
ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του ΕΟΤ θα επιφέρει σε βάρος του την καταγγελία της 
σύμβασης από τον ΕΟΤ και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας.  

γ.  Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν αυτής που θα καθοριστεί με την 
οικεία σύμβαση. 

2.  Έκπτωση αναδόχου 
Σε περίπτωση μη προσέλευσης του αναδόχου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, αυτός κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
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αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΟΤ, ενώ εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι λοιπές κυρώσεις του  
νόμου. 
Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης 
των υποχρεώσεων του, ο ΕΟΤ δικαιούται να κηρύξει με απόφασή του τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη 
σύμβαση αζημίως για τον εαυτό του. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχονται σε βάρος του αναδόχου οι 
προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες και θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε ζημίας του ΕΟΤ, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν δαπάνης για την ελεύθερη ανάθεση του έργου από τον ΕΟΤ σε άλλον ανάδοχο. 
3.   Ρήτρες 
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ΕΟΤ σε βάρος του αναδόχου, ο ΕΟΤ δικαιούται να προβεί σε 
κατάπτωση της εγγύησης, λόγω ποινικής ρήτρας, υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος του αναδόχου, και να απαιτήσει 
αποζημίωση από τον ανάδοχο για κάθε είδους θετική  και αποθετική ζημία. 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του αναδόχου επιβάλλεται,  
ποινική ρήτρα ίση με το 20% της αμοιβής του αναδόχου συμπ/νου ΦΠΑ. 
Η επιβολή της ποινικής ρήτρας επέρχεται με απόφαση του ΕΟΤ που κοινοποιείται στον ανάδοχο, το ποσό δε 
αυτής σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να το καταβάλει, θα εισπράττεται δια καταπτώσεως της  
εγγυητικής επιστολής που έχει καταθέσει η ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αλλιώς 
κατά τη διαδικασία του ΚΕΔΕ. 
Πέραν της ανωτέρω ποινής ρητώς συνομολογείται ότι ο ΕΟΤ δικαιούται επιπλέον να καταγγείλει την σύμβαση 
και να αξιώσει από την ανάδοχο αποζημίωση για την ζημιά που υφίσταται από την λύση της συμβάσεως. 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ  5 
  ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ 

Η αμοιβή του αναδόχου για το σύνολο του έργου, ορίζεται στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ 
……………………………………………………… (€ ……………),πλέον Φ.Π.Α. 

Πέραν του ως άνω συμφωνηθέντος ποσού, ο ΕΟΤ, ουδεμία άλλη οικονομική υποχρέωση θα υπέχει έναντι 
του αντισυμβαλλόμενου και οιουδήποτε τρίτου για αμοιβές και πάσης φύσεως δαπάνες σχετικά με την εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης και του πιο πάνω έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά ως εξής :  

 Καταβολή του 80% του συνολικού ποσού της αμοιβής του αναδόχου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μετά 
την υπογραφή της σύμβασης και τη κατάθεση της Τεκμηρίωσης Πρότασης (μέρος Β Τεχνικής Προσφορά 
τους) στην αγγλική γλώσσα, καθώς  του τιμολογίου και των απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών από 
τον ανάδοχο. 

 Καταβολή του 10% του συνολικού ποσού της αμοιβής του αναδόχου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ένα (1) 
έτος  μετά την υπογραφή της Σύμβασης και την προσκόμιση τιμολογίου και των απαιτούμενων νόμιμων 
δικαιολογητικών από τον ανάδοχο 

 Καταβολή του υπολοίπου 5% του συνολικού ποσού της αμοιβής του αναδόχου συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ,, δύο (2) έτη  μετά την υπογραφή της Σύμβασης και την προσκόμιση τιμολογίου και των απαιτούμενων 
νόμιμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. 

 Καταβολή του υπολοίπου 5% του συνολικού ποσού της αμοιβής του αναδόχου συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ,, τρία (3) έτη  μετά την υπογραφή της Σύμβασης και την προσκόμιση τιμολογίου και των 
απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε τμηματική καταβολή της αμοιβής του αναδόχου αποτελεί και η πιστοποίηση 
της παράδοσης και καλής εκτέλεσης του έργου της παρούσας από Επιτροπή αποτελούμενη από τον/την εκάστοτε 
προϊστάμενο/η Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης, από τον/την εκάστοτε προϊστάμενο/η Τμήματος 
Διαφημιστικού Προγράμματος, Συνεδρίων & Εκθέσεων και από υπάλληλο του Τμήματος αυτού.  
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Ο ΕΟΤ θα εξοφλήσει το αντίτιμο του τιμολογίου του αναδόχου, σε διάστημα μέχρι 60 ημερών από μετά την 
υποβολή του με όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 7  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
Όλα τα σχέδια που θα παραδοθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση γενικότερα του έργου της παρούσας ως 
και κάθε σχετική τεχνική έκθεση, σχεδιαστική προσέγγιση κλπ που θα αφορά στο έργο, θα αποτελούν ιδιοκτησία 
και περιουσιακό στοιχείο του ΕΟΤ, ελεύθερα οικονομικών υποχρεώσεων για πληρωμή προς αυτόν ή τρίτους των 
σχετικών πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, μη δυναμένου του αναδόχου ή οποιουδήποτε τρίτου να 
χρησιμοποιήσει αυτά χωρίς την έγκριση του ΕΟΤ. Οποιαδήποτε δε τυχόν υποχρέωση ανακύψει για πληρωμή 
τέτοιων δικαιωμάτων θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο που θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις αυτές. 
 
Ο ανάδοχος, με την παρούσα  σύμβαση εκχωρεί στον ΕΟΤ κάθε σχετικό δικαίωμα για την απεριόριστη χρονικά 
και με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τον ΕΟΤ των σχεδίων και της τεχνικής έκθεσης, χωρίς οποιοδήποτε 
πρόσθετο αντάλλαγμα προς αυτόν ή τρίτους εκ μέρους του ΕΟΤ, καθόσον το αντάλλαγμα αυτό θα έχει 
συνυπολογιστεί και θα περιλαμβάνεται στη συμβατική αμοιβή του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος, με την παρούσα σύμβαση, δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως σε κάθε περίπτωση 
παντός σχετικού δικαιώματος. 

ΑΡΘΡΟ  8 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
    Όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις, σε περίπτωση δε παράβασης οποιασδήποτε 
υποχρέωσης του αναδόχου ή πλημμελούς άσκησής της, ο ΕΟΤ δικαιούται να τον κηρύξει με απόφασή του 
έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον ΕΟΤ, ενώ δύναται να απαιτήσει την αποζημίωσή του για κάθε 
άλλη θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί. 

 
ΑΡΘΡΟ  9 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ  
Σε περίπτωση έδρας αναδόχου εκτός λεκανοπεδίου Αττικής : 
     Ο ανάδοχος διορίζει αντίκλητο στην Αθήνα τoν / την  …………..……………………………………………., 
στoν/στην οποίο/α θα γίνεται η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη 
σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται αμελλητί να γνωστοποιεί στον Ε.Ο.Τ. οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης του αντικλήτου. 
 
Σε περίπτωση έδρας αναδόχου εντός λεκανοπεδίου Αττικής : 
    Η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση θα γίνεται στη 
διεύθυνση της έδρας του αναδόχου.  
 

ΑΡΘΡΟ  10 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

      
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την ερμηνεία, την εφαρμογή 
και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των συμβαλλομένων διαφορά, αξίωση 
ή απαίτηση θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία οι συμβαλλόμενοι 
αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των 
παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων ο ΕΟΤ θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε 
κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου. 
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ΑΡΘΡΟ  11 
     Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν 
αναφέρονται ρητά σ’ αυτή, και όλοι οι μη διαδικαστικοί όροι της σχετικής υπ’ αριθ. …………………. αναλυτικής 
διακήρυξης του ΕΟΤ, στην οποία βασίζεται η παρούσα σύμβαση, οι όροι της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης 
του ΕΟΤ., καθώς και η προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή και συμπληρωματικά οι διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου και του νόμου περί προμηθειών του Δημοσίου όπως κάθε φορά ισχύουν. 
 
     Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη σύμβαση αυτή, την υπογράφουν σε τρία (3) 
όμοια πρωτότυπα από τα οποία ο δεύτερος συμβαλλόμενος έλαβε ένα και τα οποία υπογράφονται όπως 
ακολουθεί. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 

 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

………………………………….. 
 

…………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 
  
 

1. Φάκελος ”3D”     Υποφάκελοι :  LTM: 12 αρχεία, 
      IMTM :   5 αρχεία, 

ΙΜΕΧ : 12 αρχεία, 
ΙΒΤΜ WORLD : 12 αρχεία, 
ΙΤΒ: 13 αρχεία,  
ΜΙΤΤ: 14 αρχεία,  
VAKANTIEBEURS: 20 αρχεία, 
ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ WTM: πακέτο αρχείων σε μορφή WinRAR 

 
2. Φάκελος “FLOORPLAN”: 10 αρχεία 

 
3. Φάκελος “LOGOS”: 4 αρχεία 

 
4. Brand Management Manual (URL) 

http://gnto.gov.gr/el/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%97%CE%9C%CE%99%CE
%A3%CE%97 

 
 

Τα ανωτέρω ηλεκτρονικά αρχεία έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ (www.gnto.gov.gr / 
Διακηρύξεις διαγωνισμών), δίπλα σε αυτό της διακήρυξης . 
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