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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 1/2014 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εκθεμάτων  (αεροπορικώς) στη Σαγκάη 
της Κίνας στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση VINEXPO 
ASIA HONG KONG  2014  και η οποία θα λάβει χώρα από 27 έως 29 Μάιου 
2014. 
 
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 22-4-2014 
 
Κριτήριο Επιλογής Αναδόχου: η χαμηλότερη τιμή 
 
Συνολικός ανώτατος προϋπολογισμός: 30.000€ συμπεριλαμβανομένου τυχόν 
αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
 

 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η αεροπορική μεταφορά των εκθεμάτων 
με μία(1) αποστολή, από τις εγκαταστάσεις της αναδόχου εταιρίας, στo Χόνγκ-
Κόνγκ σε παραλαβή του Ελληνικού περιπτέρου της Δ.Ε  VINEXPO ASIA 2014 

HONG-KONG. 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ξηρού φορτίου με κρασιά. 
 

Συνολικά κιλά ανά εταιρία που θα μεταφερθούν στη Διεθνή Έκθεση 
(ανώτατο όριο) 
 

α/α ΕΤΑΙΡΙΑ Βάρος εκθεμάτων  (κιλά) 

1 DIONYSOS GREEK WINE 120 

2  CAVINO S.A 200 

3  MEDITERRA WINERY  120 

4 TSILILIS  K. - S.A  120 

5 D.COURTAKIS S.A  120 

6 COSTA LAZARIDIS  90 

7  KTIMA PAVLIDIS 90 

8 KIR YIANNI S.A  90 

9 SIGALAS WINE  90 

10 KTIMA TSELEPOS S.A  90 

11 CYCLES OF WINES  90 

12  S & D PANAGIOTOPOULOS OE  90 

13 DOULOUFAKIS  N.   90 



 
 
Στην παραπάνω αποστολή να υπολογιστούν και  300-400 κιλά κρασιά 
διαφόρων εταιριών (1 carton X 6 Bottles) για το πρόγραμμα ΚΟΑ (WINE BAR). 
Σχετική λίστα με τις εταιρίες θα δοθεί έγκαιρα στον ανάδοχο.  
 
Σημειώνουμε ότι στον παραπάνω πίνακα στη στήλη βάρος εκθεμάτων 
συμπεριλαμβάνεται και η συσκευασία που απαιτείται για τη μεταφορά τους.  
 
Για επί πλέον κιλά  που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παραλαβή των 
εκθεμάτων από τον Ανάδοχο, θα επιβαρύνονται  με απευθείας χρέωση οι 
εταιρίες κατόπιν συνεννόησης μαζί τους ή θα επιστρέφονται στους εκθέτες και 
δεν θα μεταφέρονται στην Διεθνή Έκθεση. Σε κάθε περίπτωση η «Ελληνική 
Εταιρία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» δεν θα αναγνωρίσει καμία 
επί πλέον δαπάνη μεταφοράς εκθεμάτων. 
 
H παράδοση – διανομή των εκθεμάτων στα STAND θα γίνει τη Δευτέρα 
26/05/2014 πρωινές ώρες, σε αρμόδιο υπάλληλο της «Ελληνικής Εταιρείας 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» που θα παρευρίσκεται εκεί. 
Αναλυτικά οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι:  
 

1. Οδηγίες προς τις συμμετέχουσες εταιρίες που λαμβάνουν μέρος στη 
Διεθνή Έκθεση αναφορικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς 
και παροχή οποιασδήποτε βοήθειας για την έκδοση και συμπλήρωση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα απαιτούμενα από το 

«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» του ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΗ 
(forwarder) της έκθεσης και τις υποδείξεις για την σωστή συσκευασία 
των εκθεμάτων. 

 

2. Συγκέντρωση των εκθεμάτων σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει ο 
Ανάδοχος σε συγκεκριμένη ημερομηνία την οποία επίσης θα υποδείξει ο 
Ανάδοχος, έτσι ώστε το φορτίο να βρίσκεται στον διαμετακομιστή 
(forwarder) τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ». 

 
3. Ανά-συσκευασία φορτίου σε πλαστικές παλέτες εάν αυτό απαιτείται από 

το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» 
 

4. Κόστος/πλαστική παλέτα (εάν χρησιμοποιηθεί). 
 

5. Απαραίτητα σύνταξη σχετικών packing list με τελικά στοιχεία φορτίου  
που θα αναφέρουν:  
HALL, STAND, ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΙΒΩΤΙΑ, ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΛΕΤΩΝ, ΑΞΙΑ, 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

 

6. Μεταφορά από αποθήκες σας στο αεροδρόμιο. 
 

7. Τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής/AWB. 
 

8. Έκδοση πιστοποιητικών ανάλογα με τα προϊόν τα και σύμφωνα με το 
«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ». 

 



9. Κόστος ναύλων σύμφωνα με τα δηλωθέντα ανά περίπτωση κιλά, 
επίναυλους και AWB Fee.  

 
10. Έξοδα στο εξωτερικό που να περιλαμβάνουν: Τελωνειακές διατυπώσεις 

τελικής εισαγωγής δασμοί , Φόροι , εργατικά αεροδρομίου, μεταφορά 
από αεροδρόμιο στον εκθεσιακό χώρο, αποθηκεύσεις, διανομή και 
παράδοση στα STAND  των εκθετών ελεύθερα τελωνείου την ΔΕΥΤΕΡΑ  
26/05/2014 πρωινές ώρες. 

 
Επίσημος ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΗΣ (forwarder)  της έκθεσης είναι η εταιρία : 
 
FLYNT INTERNATIONAL FORWARDERS 
Flat 1-3, 3/F Newport Centre Phase  2 
Νο  116 Ma Tau Kok Road 
Tokwawan, Kowloon 
HONG KONG 
Clement Law T:+852 26276027 –M:+852 5412 8831-
Εmail:clement.law@flyntworldwide.com 
John Lam T:+852 2627 6003-M:+852 9233 3627-
Email:john.lam@flyntworldwide.com 
 



 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 
 
1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας  του 
διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

• Τα στοιχεία του αποστολέα 

 
1.3.1 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά 
με την προσφορά  στοιχεία και ειδικότερα τα εξής : 
1.3.2. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.5  
1.3.3 Επιστολή συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό υπογεγραμμένη 
από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρίας 
 

1.4. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς επί ποινή απορρίψεως 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

1.4.1 Ο φάκελος της  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  προσφοράς θα  φέρει τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 

 
1.5 Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή 
αποκλεισμού,  τα εξής δικαιολογητικά . 

 

1.5.1 Πιστοποιητικό που εκδίδεται  από αρμόδια  κατά περίπτωση Αρχή 
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία  διενέργειας  του 

διαγωνισμού. 
15.2.  Δικαιολογητικά Σύστασης- Νόμιμης Εκπροσώπησης:  
- Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
 Α. ΦΕΚ σύστασης, 

Β. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα 

ΦΕΚ, όπου έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις 
αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει), 



 
Γ. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση 
των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
 

- Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. Ι.Κ.Ε. : 
Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις μέχρι την υποβολή 
προσφοράς τροποποιήσεις 
 

- Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 
Α. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

 
1.5.3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου 
της εταιρίας στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή 
της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία 
δηλώνονται επί λέξειτα ακόλουθα: ‘’ότι, μέχρι   και  την  ημέρα  
υποβολής της προσφοράς, α) η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία, καθώς και ότι δεν τελεί σε αποκλεισμό από 
διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση Υπουργού και β) O/οι 
νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου καθώς και στην 
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο, δεν 

έχει/ουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο 
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για 
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό 
ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας’’. 
 
1.5.4. Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης μέχρι του 
ποσού τουλάχιστον του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού 
καθώς και κάλυψης του κινδύνου της μεταφοράς μέχρι του ποσού της 
συνολικής αξίας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. 
 
Σημειώνουμε ότι το παραπάνω αποτελεί αναγκαία και ελάχιστη 
απαίτηση επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας (επί ποινή 
αποκλεισμού). 
 
 
 

2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
2.1 Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ 

ολογράφως και αριθμητικώς και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τυχόν 
αναλογούντα ΦΠΑ. 

 



Για το παραπάνω έργο οι υποψήφιοι θα καταθέσουν σφραγισμένη 
γραπτή προσφορά (με συνολική τιμή ανά κιλό*) που θα  περιλαμβάνει τα 
κατωτέρω στοιχεία καθώς και  ανάληψη υποχρέωσης για τα παρακάτω :   

 
1. Οδηγίες προς τις συμμετέχουσες εταιρίες που λαμβάνουν μέρος στη 

Διεθνή Έκθεση αναφορικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς 
και παροχή οποιασδήποτε βοήθειας για την έκδοση και συμπλήρωση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα απαιτούμενα από το 
«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» του ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΗ 
(forwarder) της έκθεσης και τις υποδείξεις για την σωστή συσκευασία 
των εκθεμάτων. 

 
2. Συγκέντρωση των εκθεμάτων σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει ο 

Ανάδοχος σε συγκεκριμένη ημερομηνία την οποία επίσης θα υποδείξει ο 
Ανάδοχος, έτσι ώστε το φορτίο να βρίσκεται στον διαμετακομιστή 
(forwarder) τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ». 

 
3. Ανά-συσκευασία φορτίου σε πλαστικές παλέτες εάν αυτό απαιτείται από 

το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» 
 

4. Κόστος/πλαστική παλέτα (εάν χρησιμοποιηθεί). 
 

5. Απαραίτητα σύνταξη σχετικών PACKING LIST με τελικά στοιχεία 
φορτίου  που θα αναφέρουν:  
HALL, STAND, ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΙΒΩΤΙΑ, ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΛΕΤΩΝ, ΑΞΙΑ, 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

 
6. Μεταφορά από αποθήκες σας στο αεροδρόμιο. 

 
7. Τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής/AWB. 

 
8. Έκδοση πιστοποιητικών ανάλογα με τα προϊόν τα και σύμφωνα με το 

«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ». 
 

9. Κόστος ναύλων σύμφωνα  με τα δηλωθέντα ανά  περίπτωση κιλά, 
επίναυλους και AWB Fee.  

 
10. Έξοδα στο εξωτερικό που να περιλαμβάνουν: Τελωνειακές διατυπώσεις 

τελικής εισαγωγής δασμοί , Φόροι , εργατικά αεροδρομίου, μεταφορά 

από αεροδρόμιο στον εκθεσιακό χώρο, αποθηκεύσεις, διανομή και 
παράδοση στα STAND  των εκθετών ελεύθερα τελωνείου την ΔΕΥΤΕΡΑ  
26/05/2014 πρωινές ώρες. 

 

Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται η συνολική τιμή ανά κιλό και  καμία 
επιπρόσθετη δαπάνη δεν θα γίνει δεκτή.  
 
Προσφορά η οποία δεν συμπεριλαμβάνει την συνολική τιμή ανά κιλό θα 

απορρίπτεται ως αόριστη. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν τυχόν 
ελάχιστες ποσότητες (κιλά) ανά χρέωση. 
 



Σημειώνουμε ότι οι τιμές αυτές θα κοινοποιηθούν στις εταιρίες ώστε να 
γνωρίζουν την επιπρόσθετη δαπάνη που θα κληθούν να καταβάλουν, αν 
επιθυμούν να αποστείλουν παραπάνω κιλά πέραν αυτών  που ορίζονται 
ανωτέρω.  

 

3.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 
3.1. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των Προσφορών γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
3.2. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην 
παρούσα προκήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 
 
3.3. Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται αρχικά οι Φάκελοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα 
τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής κατά 
φύλλο. 
 
3.4 Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή 
φυλάσσονται. 
 
3.5 Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ελέγχει την εγκυρότητα  

των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
 
3.6. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, και εφόσον 
διαπιστωθεί η εγκυρότητα αυτών, αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής 

προσφοράς. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποψήφιου 
αναδόχου δεν αξιολογήθηκαν ως έγκυρα και παραδεκτά, τότε δεν 
αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς του και επιστρέφεται 
κλειστός με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής στον αποκλειόμενο υποψήφιο.  
 
3.7. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, 
μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία.  
 
3.8. Μετά το πέρας της αποσφράγισης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον 
τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά 
σύμφωνα με την οικονομική προσφορά, από τον οποίο προκύπτει ο 
προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. 
 
3.9. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της αναθέτουσας αρχής το οποίο αποφαίνεται με απόφασή του σχετικά με την 
κατακύρωση και με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής γνωστοποιείται στους 
συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.  
 
3.10. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
νόμου, ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής ενστάσεων. 

 



4.  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
4.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει τον διαγωνισμό στις εξής 
περιπτώσεις: 
 

α)Όταν δε χρειάζεται πλέον το προς μεταφορά υλικό, είτε λόγω διακοπής ή 
περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να 
χρησιμοποιηθεί το υλικό. 
 
β) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την 
ματαίωση. 

 
4.2. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους 
οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο 
προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών, είτε 
προηγούμενων διαγωνισμών, είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με 
παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. 
 
Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 
περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. 
 

5.  ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
5.1 Μεταξύ  της Αναθέτουσας Αρχής  και του Προσφέροντα που θα επιλεγεί, θα  
υπογραφεί σύμβαση που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους 

όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα  προκήρυξη και την προσφορά του 
αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 
 

5.2. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα σε προθεσμία που θα του τάξει το διοικητικό συμβούλιο με την 
απόφαση κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
5.3.Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο Ανάδοχος 
να έχει, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, παρουσιαστεί για να υπογράψει τη 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον 
επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. 
 
5.4 Επίσης κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος εφόσον δεν τηρεί απαρέγκλιτα 
τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση η 
«Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αποφασίζει την 
ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο  στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η   
απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αναφέρει κάθε μέτρο 
για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς  της «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων & 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». 
 

6. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ  

 
Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση της «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων & Εξωτερικού 



Εμπορίου Α.Ε.» να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου 
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Την πλήρη ευθύνη για την 
ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
 

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
7.1 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οικονομική προσφορά η οποία ξεπερνά τον προϋπολογισμό του έργου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
7.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
7.3 Η «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» διατηρεί 
το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα  για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

8. ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται είτε μέσω τραπεζικής 
κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα 
υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Προσφέροντα που θα 
επιλεγεί, είτε με την έκδοση ισόποσης τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του 
αναδόχου ή υποδειχθησομένου από αυτόν προσώπου, κατόπιν προηγούμενης 
έκδοσης στο όνομά της των νόμιμων παραστατικών και παράδοσής τους εντός 
90 ημερών από τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής από την 
αρμόδια τριμελή επιτροπή Παραλαβής του έργου με το οποίο θα βεβαιώνεται i) 

η εμπρόθεσμη παράδοσή των εκθεμάτων στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης 
και ii) η επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση της μεταφοράς σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης. 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας 

της προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή 
διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της 
προσφοράς, οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό. 

2. Όλα τα στοιχεία,  που  υποβάλλονται στο  πλαίσιο του  παρόντος 
διαγωνισμού θεωρούνται  δεσμευτικά για τους υποψηφίους. 

3. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυχθεισών 
υπηρεσιών. 

4. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή  προσφορές για  μέρος των 
υπηρεσιών,  που αποτελούν  αντικείμενο  της  παρούσας, δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να  κάνει 

δειγματοληπτικούς  ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα 
υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

6. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας 
αυτού   τεκμαίρεται   αμάχητα   η   πλήρης   αποδοχή   εκ   μέρους  του 



υποψηφίου όλων των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως 
εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της 
σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να 
αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 
υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης  εξ αυτού του λόγου 
στους υποψηφίους. 

8. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες 
σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 
στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ. 

 

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

 
10.1 Ο Ανάδοχος του έργου και η «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων & 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος 
της σύμβασης. 
 
10.2 Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα επιλύεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
της διαιτησίας και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς, 
αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. 
 
 
 

11. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Διευκρινίσεις δίδονται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγρoτικών Προϊόντων – 
Τροφίμων και Ποτών, κος Χάρης Σγουράκης, Διευθυντής, ύστερα από σχετικό 

ερώτημα του διαγωνιζόμενου που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
h.sgourakis@enterprisegreece.gov.gr  
 
 
 


