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Ταχ. δ/νση: Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα  
Πληροφορίες: Δ. Βούρτσης, Ε-Κ Μητσάκη, Αγ. Σωτηροπούλου 
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ΘΕΜΑ: Διορθώσεις επί της υπ’ αριθ. 1766/13-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012138363 2023-02-15) διακήρυξης ΕΟΤ 

για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και 
απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή 
Έκθεση Τουρισμού ΙΜΕΧ 2023 (Φρανκφούρτη, Γερμανία, 23-25.05.2023)» με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής. 

 
Παρατίθενται οι παρακάτω διορθώσεις, που αφορούν στην υπ’ αριθμό 1766/13-02-2023 (ΑΔΑΜ: 
23PROC012138363 2023-02-15) διακήρυξη και οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη 
προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς : 
1. Σελίδα 20, παρ. 2.2.5., περ. i) και ii) 

Οι περ. i)  και ii) 
i)  κατά τη διάρκεια  των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν τζίρο ανάλογων έργων (κατασκευή περιπτέρου 

σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό) ίσο ή μεγαλύτερο του 200% του προϋπολογισμού του 
παρόντος έργου και 

ii) να διαθέτουν για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις Μέσο Γενικό Κύκλο Εργασιών τουλάχιστον 
ίσο με το 200% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ. 

      Aντικαθίστανται με τις εξής : 
i) κατά τη διάρκεια  των τελευταίων πέντε (5) ετών (2018 έως και 2022)  να έχουν τζίρο ανάλογων έργων 

(περίπτερα εκθέσεων), ίσο ή μεγαλύτερο του 200% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου χωρίς 
ΦΠΑ και 

ii) να διαθέτουν για τις πέντε (5) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2018 έως και 2022)  Μέσο Γενικό Κύκλο 
Εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ. 
 
Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τις διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, 
από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχει η ανωτέρω επάρκεια. 

 
2.     Σελίδα 25, παρ. 2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα, Β.3. 

Η παράγραφος B.3.: 
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των αντίστοιχων δημοσιευμένων 
οικονομικών καταστάσεων.  
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Aντικαθίσταται ως εξής: 
Για την απόδειξη της περ. (i) της παρ. 2.2.5, όπως αντικαταστάθηκε ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν : 
Πίνακα ανάλογων έργων (περίπτερα εκθέσεων) στον οποίο θα αναφέρεται τίτλος σύμβασης - 
Τοποθεσία- Φορέας ανάθεσης - Ποσό χωρίς ΦΠΑ, συνοδευόμενο από σχετικές Συμβάσεις και από κατά 



περίπτωση, πρακτικό παραλαβής και καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί από την αρμόδια Δημόσια 
Αρχή (όταν πρόκειται για Δημόσιο Φορέα) ή βεβαίωση ορθής εκτέλεσης του έργου (εάν ο Φορέας 
ανάθεσης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός). 

 
Για την απόδειξη της  περ. (ii) της παρ. 2.2.5, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
Αντίγραφα ή αποσπάσματα των αντίστοιχων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων στις 
περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου 
οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  για το έτος αυτό. 
 
Εάν ο οικονομικός φορέας, λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τις διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, 
από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχει η ζητούμενη επάρκεια. 
 

Το έγγραφο θα δημοσιευθεί στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ στη διεύθυνση (URL): http://gnto.gov.gr/: στη διαδρομή: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > EOT > 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. 

                                              
                                

                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                         
 
 
 
                                                                                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:                                                                                                                         
 Γρ. Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ 
 Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής 
 Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων/Τμήμα Εκθέσεων  
 Πρόεδρο Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών  
 Γραμματεία Δ/νσης 
 Τμήμα Προμηθειών 
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