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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την παραγωγή οπτικών και ηχητικών
προγραμμάτων, γραφικών, ειδικών καλλιτεχνικών κατασκευών και την παροχή συναφών
υπηρεσιών για την πλήρη εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση των προαναφερόμενων
υλικών στο Ελληνικό περίπτερο, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση ΕΧΡΟ
2017, που πραγματοποιείται στην Αστανά του Καζαχστάν από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2017

Αθήνα, Απρίλιος 2017
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Άρθρο 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ
Αναθέτουσα Αρχή είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE».
Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης των Προσφορών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19-04-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 μ.μ. στα
γραφεία της Enterprise Greece, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109, Τ.Κ. 11521
Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του παρόντος, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού.

Άρθρο 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παραγωγή οπτικών και ηχητικών προγραμμάτων, γραφικών,
ειδικών καλλιτεχνικών κατασκευών και η παροχή συναφών υπηρεσιών για την πλήρη εγκατάσταση,
θέση σε λειτουργία και συντήρηση των προαναφερόμενων υλικών στο Ελληνικό περίπτερο, στο
πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση ΕΧΡΟ 2017, που πραγματοποιείται στην
Αστανά του Καζαχστάν από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2017.
Η Ελλάδα λαμβάνει μέρος στη Διεθνή Έκθεση Expo 2017 στην Αστάνα του Καζακστάν, σε κοινό
περίπτερο με το Λουξεμβούργο.
Το συνολικό εμβαδόν που διατίθεται για τους δύο Διεθνείς Συμμετέχοντες είναι περίπου 790μ². Η
επιφάνεια αυτή χωρίζεται σε τρεις (3) κύριους χώρους.
•

Το Ελληνικό Περίπτερο, στο οποίο βρίσκεται η κύρια εκθεσιακή περιοχή της συμμετοχής της
Ελλάδας, εμβαδού περίπου 407μ² (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) (λόγω μεγάλου όγκου, το αρχείο θα σταλεί
ηλεκτρονικά, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ttp@enterprisegreece.gov.gr)

•

Το Περίπτερο του Λουξεμβούργου

•

Έναν κοινό χώρο Υποδοχής / Αποχαιρετισμού και για τους δύο Συμμετέχοντες, εμβαδού
περίπου 100μ² (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) (λόγω μεγάλου όγκου, το αρχείο θα σταλεί ηλεκτρονικά, μετά
από αίτημα των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ttp@enterprisegreece.gov.gr)

Το παρόν Αντικείμενο του Έργου είναι μια συνοπτική περιγραφή, βασισμένη στην προμελέτη, όλων
των αντικειμένων που αφορούν την κατασκευή, διαρρύθμιση, διακόσμηση, εξοπλισμό, επίπλωση
και λειτουργία του Ελληνικού Περιπτέρου στην Διεθνή Έκθεση Expo 2017 και ειδικότερα των
παραγωγών οπτικοακουστικών προγραμμάτων, γραφικών και άλλων ψηφιακών εφαρμογών.
Το σύνολο του έργου αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα εργολαβικά πακέτα τα οποία
αντιστοιχούν σε τρεις (3) κύριες κατηγορίες εργασιών, όπως αναγράφονται και επεξηγούνται

παρακάτω.
Η Εργολαβία Α δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης, ωστόσο δίδεται παρακάτω
η περιγραφή της προκειμένου να βοηθηθεί ο ενδιαφερόμενος για την Εργολαβία Β και να
αντιληφθεί πληρέστερα τις συνέργειες που πρέπει να γίνουν.
Εργολάβος Α (ΔΕΝ προκηρύσσεται αυτή η εργολαβία με το παρόν τεύχος)
α. Εργολαβία εργασιών κατασκευής, προμήθειας υλικών και παροχή υπηρεσιών όπως
περιγράφονται στην συνέχεια για “Κατασκευή του Φυσικού Χώρου, της Διαρρύθμισης του, των
Σκηνικών και της Διακόσμησης του και Εγκατάσταση των Ψηφιακών Μέσων παραγωγής του
Εργολάβου Β”
β. Προμήθεια και ενοικίαση, εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία Ειδικού Τεχνολογικού
εξοπλισμού, όπως Τεχνικών Μέσων Παρουσίασης και Ειδικού Φωτισμού “Συσκευές
Οπτικοακουστικής Παρουσίασης και Ειδικοί Φωτισμοί»
Εργολάβος Β (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ)
Σύλληψη σεναρίου αφήγησης, υλοποίηση παραγωγή και παράδοση σε κατάλληλες μορφές
ψηφιακών μέσων, δημιουργικών οπτικών και ηχητικών προϊόντων όπως περιγράφονται παρακάτω,
ως “Παραγωγή Προγραμμάτων Οπτικοακουστικών Μέσων, Γραφικών και Προγραμμάτων
Χωρικής Αφήγησης”.
Το Αντικείμενο της κάθε Εργολαβίας:
Το Αντικείμενο του Εργολάβου Α περιλαμβάνει την ανάλυση του σχεδιασμού της προμελέτης (όπως
περιγράφεται στο Τεύχος “EXHIBITION PROJECT PLAN” και στα Τεχνικά Σχέδια των ΑΝΝΕΧ I και ΙΙΙ),
την προετοιμασία όλων των εγγράφων και σχεδίων που είναι απαραίτητα για την λήψη εγκρίσεων
και αδειών όπως ορίζονται από τους Κανονισμούς της EXPO και την Νομοθεσία του Καζακστάν,
προετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων και την πρόταση υλικών και συστημάτων κατασκευής
τα οποία θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Παρούσα Προμελέτη.
Κατόπιν, αυτά θα πρέπει να εγκριθούν από τον Επιβλέποντα του Έργου και την “Enterprise Greece”.
Το Αντικείμενο της Εργολαβίας Β αφορά τη σκηνογραφική παρουσίαση της Ελληνικής συμμετοχής
και σημειολογία.
Το Ελληνικό περίπτερο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παραπέμπει σκηνογραφικά σε έναν
περίπατο σε ξύλινη αποβάθρα πάνω από το νερό. Πάνω σε αυτό το μονοπάτι ο Επισκέπτης
λαμβάνει εικόνες από τη Τόπο μας, τους ανθρώπους της Ελλάδας, τον πολιτισμό και την
καθημερινή ζωή και τέλος τις διατροφικές συνήθειες της Μεσογειακής κουλτούρας. Παράλληλα,
“ακούει” την Συνεισφορά της Ελλάδας, την "Δήλωση" της στο κύριο θέμα της Expo 2017 ("future
Energy")
Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να μάθει για την χώρα μέσω της χωρικής αφήγησης σε πέντε (5)
εκθεσιακά "κουβούκλια" και τέσσερα (4) επιπλέον εκθέματα, παραγωγές και αφηγηματικά σημεία
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο περίπτερο. Η ξύλινη "Αποβάθρα" τον οδηγεί σε έναν
περίπατο γύρω από το “Λιμάνι των Συναντήσεων”, σκηνικό το οποίο “θυμίζει” μικρό λιμάνι
ψαράδων. Τα εκθεσιακά "κουβούκλια" εκτείνονται με τέτοιο τρόπο, κατά μήκος της αποβάθρας,
ώστε να περικλείουν το μικρό λιμάνι!

Κάθε εκθεσιακό "κουβούκλιο" αφηγείται διαφορετική ιστορία μέσω Κειμένου, Γραφικών
Προγραμμάτων Ψηφιακής απεικόνισης (CGI), Φωτογραφιών και Οπτικοακουστικών Παραγωγών.
Σκοπός είναι να παρουσιαστούν τα Στοιχεία της Ελληνικής φύσης και την ισχυρή δυναμική που
μπορεί να έχουν στην "καθαρή" ενέργεια του μέλλοντος. Η Γη, το Νερό, η Φωτιά, ο Ήλιος και τέλος
ο Αέρας συνυπάρχουν όλα σε αρμονία σε μία μικρή αλλά πολύ προικισμένη χώρα. Τα Στοιχεία αυτά
"οδηγούν' αυτήν τη χώρα πίσω στο Μέλλον της. Σε ένα καθαρό μέλλον γεμάτο από “Ενέργεια”. Από
τα Στοιχεία αυτά, επιλέγουμε τον Άνεμο να “εμφυσήσει” νέες ιδέες στο Νου μας για τον τρόπο που
επιλέξουμε να ζήσουμε σε ένα τέτοιο Μέλλον. Απο εκεί πηγάζει και το μότο της ελληνικής
συμμετοχής, “…energy is in the air”.
Ο απώτερος μας στόχος είναι να επιδείξουμε ένα χαλαρωτικό και παιχνιδιάρικο περιβάλλον, όπου
οι επισκέπτες μπορούν να χαμογελούν και να στέλνουν θετικά κύματα ο ένας στον άλλον και πάνω
από όλα να κατανοήσουν τη Θεματική μας Δήλωση. Τέλος, θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν
μέλος του Ελληνικού Περιπτέρου φτιάχνοντας τον δικό τους χάρτινο ανεμόμυλο, στο “Βαρκάκι” του
Λιμανιού, τον οποίο και θα μπορούν να πάρουν μαζί τους φεύγοντας ως ανάμνηση της επίσκεψής
τους, καθώς επίσης και να αφήσουν πίσω τις δικές τους αναμνήσεις σε “…εμάς, τους Έλληνες”
γράφοντας μία ευχή ή απλά το όνομα τους σε μικρές μπαλίτσες παιδότοπου και να τις πετάξουν
στο “Λιμάνι των Συναντήσεων”.
Πάνω από το νερό του Λιμανιού κρέμονται 24 χαρταετοί, που είναι ένα παραδοσιακό Ελληνικό
παιχνίδι. Αυτοί είναι δημιουργικά διακοσμημένοι με τα 24 γράμματα του Ελληνικού Αλφαβήτου
(και διεθνείς λέξεις που πηγάζουν από αυτά) και συμβολίζουν την “εξάπλωση”, το “ταξίδι με τον
Άνεμο”, της Ελληνικής Σκέψης μέσω της Ελληνικής γλώσσας.
Τα παιδικά παιχνίδια, ο χάρτινος ανεμόμυλος, οι μπάλες του παιδότοπου και οι 24 χαρταετοί
συμβολίζουν τις σκέψεις μας και τις πράξεις μας για το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μας.
Το Μέλλον ενός καθαρού πλανήτη, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Πριν ο επισκέπτης αποχωρίσει από το Περίπτερο, θα έχει την ευκαιρία να καθίσει και να γευτεί
κάποια εκλεκτά Ελληνικά προϊόντα σε μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα παραδοσιακής ταβέρνας σε
Ελληνικό νησί.
Τα Υλικά
Εδώ προσπαθούμε να παρουσιάσουμε την απλότητα, με τη χρήση ακατέργαστων υλικών, όπως
ξύλο και διαφορετικών τελειωμάτων (γυαλιστερών, ματ επιφανειών) όλα σε λευκές αποχρώσεις, οι
οποίες τονίζονται από λεπτομέρειες σε βαθύ μπλε. Λευκό και Μπλε, Φως και Νερό … τα χρώματα
της Ελλάδας. Ακόμα, ο τρόπος κατασκευής θα πρέπει να επιδεικνύει την απλότητα με το να
βρίσκεται στο μεταίχμιο του κατασκευαστικού λάθους, της ατέλειας στις λεπτομέρειες, με σκοπό
να δίνεται η αίσθηση της πραγματικής ζωής και παλαιωμένης όψης.
Συνοπτικό Αντικείμενο Έργου (Εργολάβος Α)
Προετοιμασία παράδοσης απαραίτητων εγγράφων και σχεδίων για την απόκτηση των
προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Expo 2017 και της
Νομοθεσίας του Καζακστάν.
Προετοιμασία όλων των απαραίτητων σχεδίων, εγγράφων και προδιαγραφών για εγκρίσεις από τον
πελάτη των υλικών και συστημάτων κατασκευής, καθώς επίσης και κατασκευή και παράδοση του
φυσικού εκθεσιακού χώρου, πλήρως λειτουργικού μετά από δοκιμές και θέσεις λειτουργίας των
εγκατεστημένων συστημάτων.
Παροχή και εγκατάσταση των συσκευών οπτικοακουστικών συστημάτων και ειδικού φωτισμού, ως
ενοικιαζόμενων κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Εγκατάσταση των απαραίτητων ικριωμάτων για

ανάρτηση του εξοπλισμού φωτισμού από την οροφή και προετοιμασία των απαραίτητων
καλωδιώσεων. Τα ικριώματα θα πρέπει επίσης να παρέχονται ως ενοικιαζόμενα για την διάρκεια
της έκθεσης.
Προετοιμασία του χρονοδιαγράμματος του έργου, περιλαμβανομένων και των παραδόσεων του
Εργολάβου Β, τις οποίες θεωρεί πως ανήκουν στην κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος
(critical path) και θα πρέπει να συντονίζονται εγκαίρως.
Προετοιμασία των επιφανειών όπου θα κολληθούν οι Γραφικές Εκτυπώσεις, σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β.
Τοποθέτηση το οθονών στα εκθεσιακά "κουβούκλια" και στα μεμονωμένα εκθέματα, σύμφωνα με
τις οδηγίες του Εργολάβου Β.
Τοποθέτηση όλων το εκτυπωμένων γραφικών που έχουν προετοιμαστεί από τον Εργολάβο Β.
Μετά το πέρας της Expo 2017 και μέσα σε έναν (1) μήνα, θα πρέπει να γίνει η αποξήλωση του
περιπτέρου και προετοιμασία του χώρου για την παράδοση στον Διοργανωτή, όπως ορίζεται από
τους κανονισμούς της Expo 2017.
Συνοπτικό Αντικείμενο Έργου (Εργολάβος B)
Ο εργολάβος του Δημιουργικού Ψηφιακού Εκθεσιακού Περιεχομένου, θα πρέπει να αναλύσει τη
Θεματική Δήλωση και την πρόταση της προμελέτης (παραρτήματα I + II) και θα πρέπει να
κατανοήσει εις βάθος την πρόθεση του μηνύματος της Ελληνικής Συμμετοχής. Κατόπιν θα πρέπει
να ερμηνεύσει και να δημιουργήσει το αφηγηματικό πλαίσιο του Ελληνικού περιπτέρου με τη
χρήση κειμένων, γραφικών και οπτικοακουστικών παραγώγων, λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη και
την θεματολογία των εκθεσιακών υπό-ενοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στην Προμελέτη.
Το περιεχόμενο των κειμένων και /ή των υποτίτλων και σημάνσεων στον χώρο θα πρέπει να είναι
στη Ρωσική και Αγγλική γλώσσα (με τη συγκεκριμένη σειρά) και γενικά όπως το ορίζουν οι οδηγίες
των Διοργανωτών για συγκεκριμένα μέσα (στην όψη της Λεωφόρου και στη όψη του Αίθριου στα
Κοζάκικα, Ρώσικα και Αγγλικά). Θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη του στη πρόταση ότι οι ηλικιακές
ομάδες των επισκεπτών της Expo κυμαίνονται από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους και για αυτό ο
χαρακτήρας της παρουσίασης θα πρέπει να είναι πληροφοριακός, εύκολα κατανοητός και
διασκεδαστικός ταυτόχρονα. Τα κυρία σημεία της αφήγησης θα πρέπει να είναι αναγνώσιμα ακόμα
σε ένα γρήγορο πέρασμα.
Θα πρέπει να συντονίσει με τον Εργολάβο Α τις ακριβείς θέσεις των οθονών σύμφωνα με τις
γραφικές του προτάσεις.
Θα πρέπει να συντονίσει με τον Εργολάβο Α την ποιότητα των τελειωμάτων των επιφανειών για τη
σωστή τοποθέτηση των εκτυπωμένων γραφικών του μέσων.
Θα πρέπει να δημιουργήσει και να συμβουλεύει τον Εργολάβο Α για τη μέθοδο κρέμασης των
Γραφικών Πανό και θα πρέπει να ακολουθεί αυστηρά το γενικό χρονοδιάγραμμα της κατασκευής το
οποίο ο Εργολάβος Α θα ορίσει και για τις δυο συμβάσεις.
Τέλος, θα πρέπει να παράξει τα μέσα σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή, αρχεία video, ήχου και
γραφικών και να παράξει τις εκτυπώσεις σε πραγματικό μέγεθος τα οποία θα σταλούν στον
Εργολάβο Α μαζί με οδηγίες για την εγκατάσταση τους.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV περιγράφονται η γενικές απαιτήσεις και για τους δύο εργολάβους όσον
αναφορά την εργασία τους στο χώρο του εργοταξίου, στο συντονισμό τους με τους αντιπροσώπους
του πελάτη και στα γενικά καθήκοντα που τους αφορούν. Αντικείμενα που περιλαμβάνονται και
στις δυο συμβάσεις και αφορούν τα προγράμματα εργασιών και των δυο εργολάβων απαιτούν

ειδικό συντονισμό στο εργοτάξιο. Η ανάλυση των κρίσιμων συνδέσεων και αλληλοκαλυπτόμενων
σχέσεων μεταξύ τμημάτων που υπάγονται σε διαφορετικούς εργολάβους παρουσιάζονται στο
Τμήμα 1.1a και στο Τμήμα 1.1b του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV.

Αναλυτικά
1. Ανάπτυξη: Ανάλυση των απαιτήσεων, της μελέτης και των προδιαγραφών παρουσίασης (συν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και υποστήριξη των στόχων παρουσίασης με αναλυτικό και σύγχρονο
προγραμματισμό πολιτιστικών και ψυχαγωγικών επικοινωνιών.
2. Τεκμηρίωση: Παροχή κειμένων παρουσίασης (presentation scripts) / storyboards /
προδιαγραφών / μεθοδολογιών παρουσίασης και κάθε αναγκαίας τεκμηρίωσης για έγκριση
από τα αρμόδια Ελληνικά Υπουργεία.
3. Εγκρίσεις: Συντονισμός και παροχή του συνόλου των αναγκαίων εγκρίσεων / πιστοποιητικών.
4. Συντονισμός: Εδραίωση συντονισμού και διοίκησης για το σύνολο του αντικειμένου της
παρούσης μεταξύ όλων των ειδικοτήτων και εξωτερικών πόρων που συμμετέχουν στις
υπηρεσίες παρουσίασης, εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης του Ελληνικού
Περιπτέρου.
5. Επικοινωνίες: Εξασφάλιση συνεκτικού συντονισμού για το Έργο με όλα τα σχετικά και
ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελλάδα.
6. Προετοιμασία Μέσων Παρουσίασης: Παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικής διεύθυνσης και
συντονισμού περιεχομένων / προγραμματισμού, για την ανάπτυξη και παραγωγή μέσων
παρουσίασης, οπτικοακουστικών και πληροφοριακών προγραμμάτων.
7. Συνεργασία με αρμόδιους Φορείς: Συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα για την απόκτηση των
απαιτούμενων για τις παρουσιάσεις εικόνων, υλικών και πληροφοριών.
8. Συγκέντρωση Υλικού, Εικόνων και Πληροφοριών: Συντονισμός της συγκέντρωσης του
συνολικού υλικού που απαιτείται για τη δημιουργία των περιεχομένων παρουσίασης του
Περιπτέρου και για την οριστικοποίηση των κειμένων προς έγκριση και παραγωγή.
9. Καλλιτεχνική Διεύθυνση – Γραφικές Τέχνες: Ανάπτυξη και δημιουργία όλων των
«δημιουργικών» για τα προγράμματα αναγνώρισης της συμμετοχής / του Περιπτέρου, το
διαφημιστικό υλικό και τα συστήματα γραφικών / τα πληροφοριακά συστήματα.
10. Παραγωγή – Γραφικές Τέχνες: Ανάπτυξη και προετοιμασία όλων των προγραμμάτων και
εργασιών γραφικών για τη σήμανση του Έργου, τα εκθεσιακά περιεχόμενα, τις εκθεσιακές
εικόνες, τα πληροφοριακά κείμενα και τις πολύγλωσσες μεταφράσεις.
11. Καλλιτεχνική Διεύθυνση – Οπτικοακουστικά Μέσα: Ανάπτυξη και δημιουργία όλων των
κειμένων (scripts) για τα οπτικοακουστικά προγράμματα, των ρυθμίσεων για την ακολουθία
των προγραμμάτων (program sequencing), και των περιεχομένων των προγραμμάτων.
12. Παραγωγή – Οπτικοακουστικά Μέσα: Παραγωγή, επιμέλεια, φωτογράφηση,
κινηματογράφηση ή εγγραφή «σεκάνς» εικόνων / βίντεο, ανάλογα με τις απαιτήσεις των
προγραμμάτων παρουσίασης.

13. Καλλιτεχνική Διεύθυνση – Παραγωγή Ψηφιακών Μέσων: Ανάπτυξη, δημιουργία και
παραγωγή όλων των «δημιουργικών» για τα ψηφιακά μέσα, και δημιουργία και βελτίωση
εικόνας, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος οπτικοακουστικής παρουσίασης.
14. Διεύθυνση και Παραγωγή «Ηχητικού Περιβάλλοντος» (audio soundscape): Ανάπτυξη,
δημιουργία, σύνταξη υλικού (scripting), εγγραφή, επιμέλεια και παραγωγή πρωτότυπων
μουσικών προγραμμάτων ήχου, «ηχητικού περιβάλλοντος» διαφόρων τύπων (sound- scapes)
και προγραμμάτων ηχητικών εφέ, ανάλογα με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων παρουσίασης.
15. Συγκέντρωση, Προμήθεια, Παράδοση και Εγκατάσταση: Παροχή του συνόλου των πόρων, του
λογισμικού, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του
αντικειμένου.
Κύριος ρόλος του Αναδόχου που θα επιλεγεί θα είναι η αποδοτική ως προς το κόστος και πιστή
ερμηνεία, υλοποίηση και απόδοση όλων των κριτηρίων που περιγράφονται στην παρούσα
διακήρυξη και τα αντικείμενα των επιμέρους υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν: την τήρηση των
καλλιτεχνικών αξιών και του σχεδιαστικού σκοπού, την αυστηρή συμμόρφωση προς ιδιαίτερα
απαιτητικά πρότυπα, την παροχή των μηνυμάτων με τρόπο συνεκτικό, τα υψηλά πρότυπα σχετικά
με τα υλικά του προγράμματος, και τις σχετικές.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμβουλευθούν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αναφορικά με την αναλυτική θεματολογία στην
οποία πρέπει να βασιστούν οι προτάσεις.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη
βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Ο διαγωνισμός διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό και νομικό πλαίσιο:
1

2
3
4
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Το άρθρο πρώτο του Ν.2372/1996 (Α' 29) «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της
αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», .», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει
δυνάμει του αρθ.1 του Ν.4242/2014 και των άρθρων 56 και 69 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α΄
125/07.07.2016).
Τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 (Α’ 50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
Τον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
Τον Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Την υπ αριθ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9-4-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε».

6

Την υπ’ αριθ. 281/9.4.2015 Απόφαση του ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» περί συγκρότησης μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και δικαίωμα υπογραφής(ΑΔΑ: 7Χ3046ΨΧ6Σ-048).
7 Την υπ’ αριθμ. 306/17-03-2017 απόφαση του ΔΣ της «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» περί τροποποίησης της σύνθεσης των Επιτροπών των
διαγωνισμών που προκηρύσσει η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου
Α.Ε».
8 Την υπ’ αριθ. 121844/2016 (ΦΕΚ Β’ 3798/25-11-2016) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση ΕΧΡΟ 2017 που θα
πραγματοποιηθεί στην Αστανά του Καζακστάν από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2017 και
την ανάθεση στην Enterprise Greece, της οργάνωσης της επίσημης συμμετοχής της χώρας
μας στην εν λόγω έκθεση συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης και της
νομικής υποστήριξης, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
9 Την υπ’ αριθ. 303/18-11-2016 Απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης του Προϋπολογισμού της
Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. χρήσης 2017 (ΑΔΑ:
ΩΝΝΓ46ΨΧ6Σ-ΟΕΟ).
10 Την υπ’ αριθ. 136372/20-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4249) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης για την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε».
11 Την από 14.12.2016 με Α.Π. 13308/2016 Ανάληψη Υποχρέωσης / Έγκριση δαπάνης (ΑΔΑ:
77ΖΣ46ΨΧ6Σ-8ΕΞ) του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε», αναφορικά με τον προυπολογισμό για
την οργάνωση της Ελληνικής συμμετοχής της χώρας μας στην έκθεση EXPO 2017.
12 Την υπ’ αριθ. 14340/06-04-2017 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» για την προκήρυξη του παρόντος
διαγωνισμού.

Άρθρο 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός του υπό την παρούσα προκήρυξη Έργου ανέρχεται στο
ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός ακολουθεί τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Α. Το τμήμα του Έργου που αφορά την παράδοση αρχείων με γραφικά που πρόκειται να
εκτυπωθούν και να αναρτηθούν στο χώρο του ελληνικού περιπτέρου, πρέπει να παραδοθεί
μέχρι τις 10 Μαΐου 2017 και πάντα σε συντονισμό με τον Εργολάβο Α’.
Β. Το Τμήμα του Έργου που αφορά την παραγωγή οπτικών και ηχητικών αρχείων πρέπει να
παραδοθεί μέχρι τις 30 Μαΐου 2017 και πάντα σε συντονισμό με τον εργολάβο Α’.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π1.
Αρχεία γραφικών

Π2.
Αρχεία εικόνας και ήχου

Καταληκτική προθεσμία παράδοσης
 Έως τις 10.05.2017 και ώρα 13.00 π.μ

 Έως τις 30.05.2017 και ώρα 13.00 π.μ

Άρθρο 5: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε φυσικά, ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, που εδρεύουν στην
ημεδαπή, στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς
και στα Κράτη Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (ν.2513/1997 Α’ 139), ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε Κράτη, τα οποία έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων.
Τα μέλη των ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την εκτέλεση
της σύμβασης στην περίπτωση που θα τους ανατεθεί το έργο.
Ειδικότερα για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά:
 είτε από κάθε συμμετέχοντα στην ένωση.
 είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Σε περίπτωση κατακύρωσης, η αλληλέγγυος και εις ολόκληρον ευθύνη των μελών της ένωσης
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του έργου – επί του συνόλου της
προσφοράς – που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της ένωσης, καθώς και ο επικεφαλής της ένωσης.

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, με την αίτηση συμμετοχής τα μέλη της ένωσης
υποβάλλουν δήλωση περί ορισμού του κοινού εκπροσώπου της ένωσης και του αναπληρωτή του.
Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης θα πρέπει να ανήκει στο επικεφαλής μέλος της Ένωσης.
Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση ένωσης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού επιφέρει τον
αποκλεισμό του διαγωνιζομένου σχήματος από τη διαδικασία. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας
ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης της σύμβασης με την ίδια τιμή και τους ίδιους
όρους, δύνανται ωστόσο να προτείνουν αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους και η αποδοχή
της είναι στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν μετά την υποβολή των προσφορών πραγματοποιηθεί συγχώνευση σύμφωνα με την έννοια των
οδηγιών 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ. μεταξύ νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε
διαφορετικές προσφορές, τότε το νομικό πρόσωπο που είναι απόρροια της συγχώνευσης θα πρέπει
να παραιτηθεί άμεσα από μία εκ των δύο προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η ικανότητα
συμμετοχής του συγκεκριμένου σχήματος κρίνεται με βάση τα εναπομείναντα μέλη του σχήματος.
Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να
αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματική ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη
βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασής τους.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε περισσότερες της μιας προσφορές
στο πλαίσιο του διαγωνισμού αλλιώς απορρίπτονται όλες.
Στο διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης επιχειρήσεις
μέσων ενημέρωσης και εξωχώριες (off-shore) εταιρίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του
ν.3310/2005, όπως ισχύει.
Απαγορεύεται και είναι ασυμβίβαστη η συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου που είτε ο ίδιος, είτε
τα μέλη της διοικήσεώς του συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ή αποτελούν μέλη των
οργάνων διοικήσεώς του ή βρίσκονται σε σχέση συγγένειας μέχρι τρίτου βαθμού με τα πρόσωπα
των δύο προηγούμενων κατηγοριών.
Β. Αποκλείονται από τη διαδικασία του Διαγωνισμού όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
1. Υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α· 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α`
166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215). Η υποχρέωση
αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν
ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται
όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δ) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
ε) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
στ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
ζ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 , δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
η) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης
που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
ι) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

ια) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω
την ακεραιότητά του.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές
αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις
περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων 1 και 2.
Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται σε
κάθε μέλος της ένωσης χωριστά και συμπαρασύρουν την υποψηφιότητα της ένωσης.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την κατάσταση των υποψηφίων, να
απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες. Όταν
οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν,
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή/και
φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή
οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του
υποψηφίου.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους
επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά
υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν
είναι αληθή ή γνήσια. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή
ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός.
Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο
Δικαιολογητικών», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη
νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Συμπληρωμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της
ΝΑΙ
παρ.4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 (παράρτημα II)
Νομιμοποιητικά έγγραφα των συμμετεχόντων στο
σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας Διακήρυξης.

διαγωνισμό

ΝΑΙ

Εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπό του υποβάλλει μαζί με
ΝΑΙ
την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Ο υποψήφιος απαιτείται να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι παντός
κινδύνου επί του συνόλου του έργου μέχρι του ποσού τουλάχιστον του αντικειμένου του παρόντος
διαγωνισμού (Για σωματικές βλάβες προς τρίτους ,συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, υλικές ζημιές σε τρίτους, για ομαδικά
ατυχήματα). Το εν λόγω στοιχείο το δηλώνει στο ΤΕΥΔ (βλ.παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας) και
προσκομίζει τα στοιχεία τεκμηρίωσης του στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
σύμφωνα με το άρ.7 της παρούσας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος.
Το ΤΕΥΔ χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων
όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των δηλωθέντων
στοιχείων στο ΤΕΥΔ υποβάλλονται δυνάμει του ν. 4412/2016, στο φάκελο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρ. 7 της παρούσας.
H Αναθέτουσα Αρχή έχει προσαρμόσει (βλ.Παράρτημα III) το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας προκήρυξης, και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή (εντός του φακέλου των
δικαιολογητικών συμμετοχής) σε έντυπη μορφή.
Υπογράφεται δε το ίδιο ΤΕΥΔ από κάθε νόμιμο εκπρόσωπου του υποψηφίου ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πληροφορίες για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ μπορούν να λάβουν οι υποψήφιοι μέσω του
κατωτέρω συνδέσμου:
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true

Άρθρο 7: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία
1. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το
Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική
μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.
2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης /
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η
δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα
εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά
οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά
τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 8: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί το Έργο
(εφεξής «υποψήφιος Ανάδοχος»), πριν από την κοινοποίηση της οριστικής απόφασης
κατακύρωσης της Σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει για τη σύναψη της, εντός προθεσμίας
είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης περί προσωρινούς κατακύρωσης, τα επί μέρους
δικαιολογητικά και έγγραφα, που παρατίθενται παρακάτω ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. Σε αντίθετη
περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται, επέρχονται οι συνέπειες που αναφέρονται στο
άρθρο 21 της παρούσας και η Σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις
ίδιες προϋποθέσεις.
Τα κατά τα παραπάνω έγγραφα, που υποχρεούται να προσκομίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι τα
ακόλουθα:

1. Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης έναντι παντός κινδύνου επί του
συνόλου του έργου μέχρι του ποσού τουλάχιστον του αντικειμένου του παρόντος
διαγωνισμού (Για σωματικές βλάβες προς τρίτους (συμπεριλαμβανομένης και της
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης), υλικές ζημιές σε
τρίτους, για ομαδικά ατυχήματα).
2. Απόσπασμα ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις του μη αποκλεισμού του άρθρου 5Β παρ. 1 της
διακήρυξης. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι
εγκαταστημένοι στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό
αναγκαστική διαχείριση εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού
φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο
πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές
Ενότητες για τις Α.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε
εκκαθάριση.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
των παραγράφων Β και Γ ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις των παραγράφων αυτών, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται, αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες ανωτέρω τις περιπτώσεις το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η μετάφραση των εν
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το
αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53
του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α` 188).

Άρθρο 9: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η περίληψη και το τεύχος της παρούσας προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
http://www.enterprisegreece.gov.gr και στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
Άρθρο 10: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας προκήρυξης. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην
προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της προκήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή
θεωρείται ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ' αυτή.
Εξάλλου, με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως
ενήμεροι επί τυχόν ειδικότερων συνθηκών εκτέλεσης του έργου κλπ. και ότι έχουν μελετήσει
ενδελεχώς όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.
Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η
συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού
προσώπου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι στην
διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 109, Αθήνα.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία
και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για
το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Άρθρο 11: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Οι Προσφορές
κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα
καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος, στον οποίο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και τα
στοιχεία του αποστολέα, περιέχει επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό υπογεγραμμένη, σε
περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
καθώς και τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους δηλαδή :
Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»,
Β. «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς»,
Γ. «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς»,
Οι ανωτέρω Υποφάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
- ένα (1) πρωτότυπο
που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Τεχνική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο
που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Οικονομική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο

που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :
Παροχή Υπηρεσιών για την παραγωγή οπτικών και ηχητικών προγραμμάτων, γραφικών, ειδικών
καλλιτεχνικών κατασκευών και την παροχή συναφών υπηρεσιών για την πλήρη εγκατάσταση,
θέση σε λειτουργία και συντήρηση των προαναφερόμενων υλικών στο Ελληνικό περίπτερο, στο
πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση ΕΧΡΟ 2017, που πραγματοποιείται στην
Αστανά του Καζαχστάν από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 08/2017
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19-04-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12
στα γραφεία της Enterprise Greece, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109, Τ.Κ. 11521.
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του
Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου (π.χ. Δικαιολογητικά κ.λπ.).
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση,
καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των
μελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Όλες οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά
αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική
Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα
μεταφρασθεί, εφόσον έχουν συνταχθεί εκτός Ελλάδος, στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή
αποκλεισμού.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά
των όρων της Προκήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται
ασαφείς απαντήσεις της μορφής "ελήφθη υπόψη", συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση,
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια
Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει
στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της
ημερομηνίας αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο
Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της Προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι
προσφορές αφορούν ολόκληρο το Έργο.
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο
που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει
να περιέχει τα έγγραφα του άρ. 6 της παρούσας προκήρυξης.
Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (επί ποινή απορρίψεως),
με την επωνυμία του ενδιαφερόμενου και τα στοιχεία του Διαγωνισμού, και πρέπει
υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα:
Α. επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
o Το περιεχόμενο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς είναι σύμφωνο με την τεχνική
περιγραφή του αντικειμένου του διαγωνισμού που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη
o Ο υποψήφιος συμφωνεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις του ως ανάδοχος όπως αυτές
αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.
Β. επί ποινή αποκλεισμού τις επιμέρους ενότητες (περιεχόμενα προσφοράς) όπως αναφέρονται
κατωτέρω:

 Τεχνική Έκθεση Μεθοδολογίας/ Ποιότητας Έργου στην οποία θα περιλαμβάνονται
πληροφορίες που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά των προσφερομένων υπηρεσιών με
έμφαση στην ποιότητά τους καθώς και με την μεθοδολογία παροχής αυτών.
 Την Ομάδα Έργου του Υποψηφίου για την υλοποίηση του αντικειμένου που θα
περιλαμβάνει οργανόγραμμα με ανάλυση όλων των διακριτών θέσεων και τη στελέχωση
αυτών, αναφέροντας τον επικεφαλής της θέσης, τα εξειδικευμένα στελέχη και τον αριθμό
του βοηθητικού εργατικού δυναμικού που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη θέση. Οι
προαναφερόμενοι θα προέρχονται τόσο από το μόνιμο προσωπικό του Υποψηφίου, όσο
και από το προσωπικό των συμβούλων ή/και υπεργολάβων του.
 Επιπλέον, ο Υποψήφιος θα καταθέσει αναλυτικά βιογραφικά της δημιουργικής ομάδας με
πρότερη εμπειρία σε έργα χωρικής αφήγησης με έμφαση στα Γραφικά, Γραφικά χώρου,
Σκηνοθεσία, Δημιουργική γραφή, καθώς και συμμετοχή σε παρόμοια έργα (EXPO) ή άλλα
διεθνή έργα
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας ο Υποψήφιος πρέπει να καταθέσει
επιπλέον οργανόγραμμα στο οποίο θα απεικονίζεται το Αντικείμενο του Έργου που θα
εκτελέσει έκαστος.
 Προτάσεις σεναρίου (storyboard) και οπτικής απόδοσης της αφήγησης σε γραφικά αλλά και
οπτικοακουστικές παραγωγές σχετικά με την θεματολογία του Ελληνικού Περιπτέρου
 Μεθοδολογία και ανάπτυξη της ερμηνείας του θέματος της Expo 2017 «Future Energy»,
λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη θεματολογία του Ελληνικού Περιπτέρου

Τα παραπάνω θα περιλαμβάνουν και την αναλυτική τους τεκμηρίωση συμφώνως με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ της παρούσας προκήρυξης
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του
υποψηφίου, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να περιέχει το κόστος ανά εκθεσιακή ενότητα, όπως
αναλύεται παρακάτω:
ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕZ1 (Εισαγωγή / ΠΡΟΛΟΓΟΣ) Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ - Ο Ελληνικός Λόγος
EZ2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ / η ιστορία της ενέργειας στην Νεότερη Ελλάδα
EZ3 ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
EZ4 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΜΑΣ
EZ5 ΠΙΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ - Ταξιδιωτικές αναμνήσεις
EZ6 ΠΑΡΑΛΙΑ - εικονική πραγματικότητα
EZ7 ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ - Τα απέραντά μας νερά και ο παντοδύναμός μας ήλιος
EZ8 Η ΓΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ
EZ9 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΥΛΕΣ - Ο τρόπος ζωής και διατροφής στην Ελλάδα
EZ10 Η ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Το ανώτατο όριο προϋπολογιστικό κόστος του συνόλου του έργου δεν πρέπει να ξεπερνάει τις
€60.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Το ποσό πλέον ΦΠΑ καθώς και το συνολικό ποσό, αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά. Σε
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του ποσού ολογράφως και αυτού αριθμητικώς, θεωρείται ως
προσφορά το αναφερθέν ποσό ολογράφως.
Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται η συνολική τιμή και καμία επιπρόσθετη δαπάνη ή χρέωση
δεν θα γίνει δεκτή, άλλως αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 12: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος,
ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της προκήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς και
θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

Άρθρο 13: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές της Προσφοράς θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε Ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του Έργου ή με διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά
φάση υλοποίησης του Έργου.
Δεν γίνονται επίσης δεκτές υπερβολικά χαμηλές οικονομικές προσφορές, κατά την έννοια του
ανάλογου άρθρου της παρούσας.
Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του Έργου. Προσφορές που θέτουν
όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.
Άρθρο 14: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 19η
Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στο πρωτόκολλο της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» στην έδρα της επί της
λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ.09 ,Αθήνα, Τ.Κ. 11521, Τηλέφωνο: 210 3355700.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες,
δεν παραλαμβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται.
Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, την 19η Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 στην
έδρα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», επί της
λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109.
Άρθρο 15: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από
την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να
παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ενός (1)
μηνός κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί
να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο
εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
Άρθρο 16: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας προκήρυξης από την αρμόδια Διεύθυνση Δομικών, Βιομηχανικών και Καταναλωτικών
Προϊόντων της Αναθέτουσας Αρχής με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ttp@enterprisegreece.gov.gr το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες (2) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι διευκρινίσεις θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι
www.enterprisegreece.gov.gr.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει
αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο
της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή των συγκεκριμένων διευκρινίσεων είναι
υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Άρθρο 17: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (στο εξής Επιτροπή), αρμόδια για την παραλαβή,
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών, την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών
που ορίζεται από την προκήρυξη, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από οποιονδήποτε
υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν
θεωρείται αντιπροσφορά.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους της Αναθέτουσας
Αρχής.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία
περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες.
Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε
ιδιαίτερο υποφάκελο την οικονομική προσφορά.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί
στα παρακάτω:
-

Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής

-

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών

-

Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης

-

Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς με
βάση την κατωτέρω μέθοδο:

Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Για τη διαμόρφωση του αθροίσματος των σταθµισµένων βαθµολογιών ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία:

Για κάθε Τεχνική Προσφορά βαθμολογούνται τα επιµέρους κριτήρια των οµάδων.
Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα. Η συνολική βαθµολογία για κάθε
επιµέρους κριτήριο κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς, όπως ορίζεται παρακάτω:
- καθορίζεται σε 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της
προκήρυξης (υποχρεωτικές).
- αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της
προκήρυξης.
Η συνολική βαθµολογία κάθε επί µέρους κριτηρίου σταθµίζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του
κριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα στρογγυλοποιείται στα 2
δεκαδικά ψηφία και εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω,
ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προ τα πάνω.
Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων
βαθµολογιών όλων των επιµέρους κριτηρίων της.
Το άθροισµα των βαθµολογιών των οµάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς
(ΑΒΤΠ).
Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 70% στη συνολική βαθμολόγηση
Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου,
θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ %

1

Τεχνική Έκθεση Μεθοδολογίας/ Ποιότητας Έργου στην οποία θα 20
περιλαμβάνονται πληροφορίες που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά
των προσφερομένων υπηρεσιών με έμφαση στην ποιότητά τους καθώς
και με την μεθοδολογία παροχής αυτών.

2

Την Ομάδα Έργου του Υποψηφίου για την υλοποίηση του αντικειμένου 40
που θα περιλαμβάνει οργανόγραμμα με ανάλυση όλων των διακριτών
θέσεων και τη στελέχωση αυτών, αναφέροντας τον επικεφαλής της
θέσης, τα εξειδικευμένα στελέχη και τον αριθμό του βοηθητικού
εργατικού δυναμικού που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη θέση. Οι
προαναφερόμενοι θα προέρχονται τόσο από το μόνιμο προσωπικό του
Υποψηφίου, όσο και από το προσωπικό των συμβούλων ή/και
υπεργολάβων του.
Επιπλέον, ο Υποψήφιος θα καταθέσει αναλυτικά βιογραφικά της
δημιουργικής ομάδας με πρότερη εμπειρία σε έργα χωρικής αφήγησης
με έμφαση στα Γραφικά, Γραφικά χώρου, Σκηνοθεσία, Δημιουργική
γραφή, καθώς και συμμετοχή σε παρόμοια έργα (EXPO) ή άλλα διεθνή
έργα
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας ο Υποψήφιος πρέπει
να καταθέσει επιπλέον οργανόγραμμα στο οποίο θα απεικονίζεται το
Αντικείμενο του Έργου που θα εκτελέσει έκαστος.

3

Προτάσεις σεναρίου (storyboard) και οπτικής απόδοσης της αφήγησης 40
σε γραφικά άλλά και οπτικοακουστικές παραγωγές σχετικά με την
θεματολογία του Ελληνικού Περιπτέρου Μεθοδολογία και ανάπτυξη
της ερμηνείας του θέματος της Expo 2017 «Future Energy»,
λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη θεματολογία του Ελληνικού
Περιπτέρου

ΣΥΝΟΛΟ

100

Ο Τελικός (Συνολικός) Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται από τον
τύπο:
ΑΒΤΠ
ΤΒΤΠ= -------------- x 100
ΑΒΤΠmax
όπου ABTΠmax =η απόλυτη βαθµολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου
Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε
Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως
εξής:
Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντα)x10
όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το ποσό ανά τετραγωνικό σε Ευρώ έναντι του
οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και

Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο ποσό ανά τετραγωνικό σε Ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο μειοδότης,
δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π.= 10).

Τελική αξιολόγηση:
Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον
συμφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς
(Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
ΤΒΣΠ = (ΤΒΟΠ X30%) + (ΤΒΤΠ x 70%)
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά
φθίνουσα σειρά του βαθμού τους.
Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών που θα παρουσιαστεί στο σύστημα, μετά την
αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η τελική κατάταξη των
προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό λαμβάνοντας
υπόψη τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) όπως προσδιορίζεται στην παρούσα
διακήρυξη.
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής
Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό
Τεχνικής Προσφοράς.

Αποσφράγιση Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών
Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους
εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.
Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τον κυρίως φάκελο, μονογράφει και σφραγίζει τους
τρεις φακέλους (Δικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς, Οικονομικής Προσφοράς).
Στη συνέχεια, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια οι
φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα
στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.
Στη συνέχεια εξετάζει σε κλειστή συνεδρίαση την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών
και την συμμόρφωσή τους με τους όρους της παρούσας. Προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά
κρίθηκαν ελλιπή ή μη συμμορφούμενα απορρίπτονται, δεν συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο, οι
φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν και η
επιτροπή συντάσσει πρακτικό τεκμηριώνοντας την απόρριψη.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αξιολογεί την Τεχνική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο της παρούσας προκήρυξης. Προσφορές των οποίων οι τεχνικές
προσφορές κρίθηκαν ελλιπείς, δεν συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο, οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν και η επιτροπή συντάσσει πρακτικό τεκμηριώνοντας
την απόρριψη.

Το πρακτικό της Επιτροπής για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
και τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων υποβάλλεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο διοίκησης
της Αναθέτουσας Αρχής και η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης κοινοποιείται
στους υποψήφιους.
Άρθρο 18: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην Αποσφράγιση των φακέλων της
Οικονομικής Προσφοράς και αποσφραγίζεται ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο και ανακοινώνονται οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
των διαγωνιζομένων. Στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών μπορούν να
παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους τους.
Για υπερβολικά χαμηλές οικονομικές προσφορές, οι οποίες υπολείπονται του 50% του
προϋπολογισμού της προκήρυξης, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις και
αναλυτική τεκμηρίωση από τον υποψήφιο, ώστε να διασφαλισθεί η πληρότητα, η ποιότητα και η
επάρκεια του παραδοτέου. Εάν η Επιτροπή κρίνει τις απαντήσεις του Αναδόχου ελλιπείς,
γενικευμένες, ανακόλουθες κ.λπ., μπορεί να απορρίψει την οικονομική του προσφορά.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή
συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με
την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα.
Από τον εν λόγω τελικό πίνακα κατάταξης προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του
Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. Επίσης συντάσσει πρακτικό για την έκδοση της σχετικής
απόφασης προσωρινής κατακύρωσης το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο
της Αναθέτουσας αρχής. Η κατάταξη ενός υποψηφίου στην πρώτη θέση του πίνακα τελικής
κατάταξης δεν θεωρείται, άνευ ετέρου, κατακύρωση. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης
της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες και καλείται ο ανάδοχος εντός
προθεσμίας που τη θέτει το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της προκήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Άρθρο 19: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου από την
αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της
αναθέτουσας αρχής με πρακτικό που συντάσσει, η οριστική κατακύρωση γίνεται με απόφαση του
αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα
γίνει εγγράφως από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος (ανάδοχος) καλείται για
την υπογραφή της σύμβασης, εντός προθεσμίας από την κοινοποίησης της ανακοίνωσης αυτής.

Σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προκαθορισμένη
περίοδο, κηρύσσεται έκπτωτος και είτε επιλέγεται ο συμμετέχων με τον επόμενο καλύτερο
υπολογισμένο λόγο προσφοράς, είτε ματαιώνεται ο διαγωνισμός.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού
(ΕΔΔ), διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς κανείς από τους μετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε
αποζημίωση:
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο.
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση όρων
και προδιαγραφών της διακήρυξης σε οποιοδήποτε στάδιο.
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν κατ’ αναλογία οι προϋποθέσεις του ν 4412/2016 που
αφορούν στη ματαίωση του διαγωνισμού.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να
δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, υλικής ή ηθικής, άμεσης ή έμμεσης ζημίας.
Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιαδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί η συμμετοχή της
αναθέτουσας αρχής στη Διεθνή Έκθεση ΕΧΡΟ 2017, που πραγματοποιείται στην Αστανά του
Καζαχστάν από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2017, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
ματαιώνονται οριστικά και ουδεμία αξίωση γεννάται υπέρ του αναδόχου κατά της Αναθέτουσας
Αρχής.

Άρθρο 20: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται
την απόρριψη της προσφοράς.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης που
χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και
συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.
Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. 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.
Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους

συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε
υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις τους για
οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής.
Άρθρο 21: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Τυχόν υποβολή
σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία
δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη
προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα
κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δεν
θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν
αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η
προσφορά του αναδόχου και η παρούσα προκήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς
των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα στην
προθεσμία που θα του τάξει το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Αν περάσει η ως άνω προθεσμία χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη
σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει είτε την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης
διαγωνιζόμενο, είτε τη ματαίωση του διαγωνισμού. Η απόφαση έκπτωσης λαμβάνεται εις βάρος
του έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας
Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει αζημίως την εκτέλεση μέρους ή του
συνόλου της σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση αυτή
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της,
καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο
ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών του υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει
ανασταλεί. Οφείλει ωστόσο να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών,
είτε αυτού είτε της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει οποτεδήποτε τη σύμβαση με
τον ανάδοχο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής της
και ανεξαρτήτως της εκ μέρους του παράβασης ή μη συμβατικών υποχρεώσεων ή συνδρομής ή μη
υπαιτιότητας του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος, πέραν της αμοιβής για το έργο,
υπηρεσία ή προμήθεια που έχει εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως μέχρι του χρόνου της
καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός εάν το αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής αποφασίσει την καταβολή εύλογης αποζημίωσης.
Επίσης κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος εφόσον δεν τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους της
προκήρυξης και της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής
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 Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση θανάτου, περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής ικανότητας ή
πτώχευσης του αναδόχου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης,
πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση του αναδόχου, εφόσον πρόκειται για νομικό
πρόσωπο, η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως από της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων.
Σε περίπτωση που ένα εκ των γεγονότων της προηγουμένης παραγράφου επέλθει στο πρόσωπο
ενός από τα μέλη, φυσικό ή νομικό, που απαρτίζουν τον ανάδοχο εφόσον είναι
ένωση/κοινοπραξία, τότε, εάν μεν οι υποχρεώσεις οι απορρέουσες από τη σύμβαση μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως
έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της. Στην αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση λύεται
αυτοδικαίως.
Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της συμβάσεως εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 22: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο οριστικός Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το Έργο υποχρεούται το αργότερο σε δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης να
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης (5% της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την Αναθέτουσα Αρχή (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα μεταφοράς) προς την/τον
οποία/ο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται.
ια) τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης θα πρέπει να υπερβαίνει
τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες τη λήξη της ισχύος της σύμβασης και δύναται να παρατείνεται
αυτοδίκαια σε κάθε ενδεχόμενη παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης ή μέχρι την οριστική
παραλαβή του έργου. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της
Enterprise Greece προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, με την
προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Enterprise Greece υποχρεώσεις εκ μέρους του
Αναδόχου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, ή δεν προσκομίσει
την κατά τα ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται ο επόμενος
κατά σειρά κατάταξης με τους ίδιους όρους.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν.
2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται στην αλλοδαπή, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 23: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής:
Μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα
υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, είτε με την έκδοση ισόποσης
δίγραμμης τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του αναδόχου κατόπιν προηγούμενης έκδοσης στο
όνομά της των νόμιμων παραστατικών και παράδοσής τους εντός εξήντα (60) ημερών από την
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας Αρχής περί έγκρισης του σχετικού πρακτικού
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής με το οποίο θα βεβαιώνεται i) η εμπρόθεσμη παράδοση
του έργου και ii) η επιτυχής υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης.
Δύναται να χορηγηθεί έντοκη προκαταβολή μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α. , με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής πρέπει να περιλαμβάνει
τα στοιχεία του άρ. 22 της παρούσας.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία
λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου
θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25
ποσοστιαίες μονάδες 1 το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της
χορηγηθείσας προκαταβολής.
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 72 του ν. 4412/2016, ήτοι:
α) οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των αγαθών ή των υπηρεσιών,
β) εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται
μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα
αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση,
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τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το
ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της
υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με
την ακόλουθη κράτηση:
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
Άρθρο 24: ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η αξία των νομίμων παραστατικών του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα αναγράφεται σε Ευρώ. Η
καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ.
Άρθρο 25:ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Ο Ανάδοχος με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την υπογραφή της σύμβασης συνομολογεί και
αποδέχεται ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα επί των αρχιτεκτονικών/μελετητικών σχεδίων που του
παρέχει η Αναθέτουσα αρχή προς υλοποίηση και δικαιούται να το χρησιμοποιεί αποκλειστικά και
μόνο για τις ανάγκες του παρόντος έργου.
2. Ρητά συμφωνείται ότι τα παραδοτέα βάσει της συναφθείσας σύμβασης αποτελούν ιδιοκτησία
της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία από την παραλαβή τους και την καταβολή της αμοιβής στον
Ανάδοχο δύναται να τα επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει ή άλλως πως εκμεταλλεύεται στα πλαίσια
εκπλήρωσης του σκοπού της χωρίς προηγούμενη άδεια του Αναδόχου, καθώς και τρίτων που
εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσής τους.
3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δε θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις, με τις οποίες τυχόν θα
επέρχεται ή θα διακινδυνεύεται οποιουδήποτε είδους προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας της Αναθέτουσας Αρχής.
4.Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητώς πως κατέχει όλες τις απαιτούμενες άδειες χρήσης σε δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας πάνω στα πνευματικά έργα τρίτων μερών που τυχόν χρησιμοποιούνται ή
εισφέρονται για την εκπόνηση του Έργου και μέχρι την αντίστοιχη έκταση που απαιτείται για την
εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου, όπως αυτό προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση. Επίσης, ότι
η δημιουργία, ανάπτυξη και εκτέλεση του Έργου δεν προσκρούει λόγω της χρήσης τέτοιων
πνευματικών έργων σε κανένα απολύτως δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε περίπτωση

που η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί κατά την εκτέλεση του Έργου την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση
συγκεκριμένου πνευματικού έργου, τα αποκλειστικά δικαιώματα του οποίου ανήκουν σε τρίτα
μέρη, ο Ανάδοχος θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την παροχή σχετικής άδειας χρήσης αυτού, που
να καλύπτει προσηκόντως τις ανάγκες του Έργου. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Ανάδοχος
φέρει κατ' αποκλειστικότητα το οικονομικό βάρος για την απόκτηση των σχετικών δικαιωμάτων ή
αδειών εκμετάλλευσης ή χρήσης.
5.Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την υπεράσπιση κατά πάσης αγωγής, μήνυσης ή άλλης δικαστικής
ενέργειας στρεφόμενης κατά της Αναθέτουσας Αρχής και στηριζόμενης στον ισχυρισμό ότι οι
παρεχόμενες τον Ανάδοχο υπηρεσίες συνιστούν προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας
τρίτων μερών. Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή για τυχόν
τέτοια περίπτωση καθώς και εξουσιοδοτείται και να του παρέχεται κάθε πληροφορία και βοήθεια
για την αντίκρουση του σχετικού ισχυρισμού. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει
τυχόν αποζημίωση και δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος της Αναθέτουσας Αρχής λόγω των
παραπάνω δικαστικών ενεργειών.
6.Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία ο Ανάδοχος εξαναγκαστεί στην παύση εκτέλεσης του
Έργου λόγω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, η Αναθέτουσα Αρχή
επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της για καταγγελία της Σύμβασης και σχετικής αποζημίωσης.
7.Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι κατέχει όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για τα πνευματικά
έργα που ο ίδιος εισφέρει για την εκπόνηση του Έργου, ότι η δημιουργία, ανάπτυξη και εκτέλεση
του Έργου δεν προσκρούει λόγω των πνευματικών του έργων σε κανένα απολύτως δικαίωμα
διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, και εγγυάται ότι δεν υφίσταται κανένα νομικό ή πραγματικό
ελάττωμα επί των προσφερόμενων υπηρεσιών του.
8. Στην ENTERPRISE GREECE παρέχεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και χωρίς οποιαδήποτε
οικονομική υποχρέωση της ENTERPRISE GREECE, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις αρχιτεκτονικές
λύσεις ή τμήματα αυτών για την κατασκευή άλλων εκθέσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, πλέον
αυτής της Έκθεσης που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να διασφαλίσει χωρίς κόστος για την ENTERPRISE GREECE τα σχετικά και συγγενικά
πνευματικά δικαιώματα.
Άρθρο 26: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων που έχει συσταθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρ. 127 του ν.
4412/2016, όπως ισχύει. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

2. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρμόδιο όργανο Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν
γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.

Άρθρο 27: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες της
Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές
συνεδριάσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα
στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 28: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή
το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε
συμπεριλάβει στην προσφορά του.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο /
υπεργολάβους, η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/
υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη
της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο
ανάδοχος.

Άρθρο 29: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην
γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 30: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο ανάδοχος του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα επιλύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Άρθρο 31: 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. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει δειγματοληπτικούς
ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
5. 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.
6. 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.
7. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη
και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1

ΦΕΚ Σύστασης

2

Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας ή
αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει).

3

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

4

Το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που διοικεί την
εταιρεία, η συγκρότησή του σε σώμα και η αρμοδιότητα εκπροσώπησής της. (Σε περίπτωση
που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ. προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου
της εταιρείας και η απόδειξη κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του
ΓΕΜΗ).
Σημείωση: Εάν την προσφορά υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας φυσικό πρόσωπο
διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, όπως αυτός προκύπτει από τα παραπάνω
έγγραφα, απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου με την οποία παρέχεται η σχετική πληρεξουσιότητα.

επικυρωμένο

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1

Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της
εταιρείας.

2

Πρόσφατο (τριών
τροποποιήσεων.

3

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

μηνών)

πιστοποιητικό

του

Πρωτοδικείου

περί

καταστατικών
εάν
δεν
της
του

Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. ή Ε.Ε.)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1

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

2

Πρόσφατο (τριών
τροποποιήσεων.

μηνών)

πιστοποιητικό

του

Πρωτοδικείου

περί

καταστατικών

Φυσικά Πρόσωπα
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τυχόν
μεταβολές.

Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν υποχρεωτικά:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1

Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
συνεταιρισμός) όπως περιγράφονται ανωτέρω.
Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ με το οποίο :
o συστήνεται η Ένωση
o αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε
Μέλος της Ένωσης/ στο σύνολο της Προσφοράς,

2

o δηλώνεται ότι όλα τα Μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη
για τις υποχρεώσεις της Ένωσης/ και ίδια για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα τεύχη
δημοπράτησης, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, εκτέλεση του έργου.
o δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών
της Ένωσης Οικονομικών Φορέων (leader)
o ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο
Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής.
Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης από το οποίο να προκύπτει η έγκριση
του για τη συμμετοχή του Μέλους:

3

o στην Ένωση και
o στο Διαγωνισμό.

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των
ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε- Enterprise Greece]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99200058]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κυρία Τέτη Περισσάκη]
- Τηλέφωνο: [210-3355731]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ttp@enterprisegreece.gov.gr]
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού
τόπου)
(εάν
υπάρχει):
[http://www.enterprisegreece.gov.gr/]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [39154100-7]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ …………..]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΟΧΙ]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση [……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή α) [……]
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
αναφέρετε:
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία γ) [……]
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα δ) [] Ναι [] Όχι

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxx:

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή -[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους Εάν
ναι,
ναΕάν
ναι,
να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφερθούν
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά λεπτομερείς
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των πληροφορίες
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό [……]
[……]
xxii
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων): xxiii
αναφέρετε:
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxv
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων xxviii, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας
μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1)
Ο
οικονομικός
φορέας
είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

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

Β: Οικονομική επάρκεια
Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι παντός
κινδύνου είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

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

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.
54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή
της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις”.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiv
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
(guidelines on the design of the digital exhibition content)
Επεξηγηματικές Συντομεύσεις που θα συναντηθούν παρακάτω και οι ερμηνείες τους:
GP: Graphic Program (Δημιουργία γραφικού σε διαστάσεις που αναφέρονται στα αρχιτεκτονικά
σχέδια και εκτύπωση του, αποστολή προς τοποθέτηση στο έργο)
AVP: Audio-Visual Program (Δημιουργία και Παραγωγή Οπτικοακουστικού αρχείου, ως
περιγράφεται και αποστολή ψηφιακού αρχείου)
AP: Audio Program (Δημιουργία και Παραγωγή αρχείου ήχου, ως περιγράφεται και αποστολή
ψηφιακού αρχείου )
Σημειώσεις γενικές:
Τα αντικείμενα DEC, ART κλπ (Decor/ Set, Artifact) περιγράφουν αντικείμενα σκηνογραφικά ή
φυσικά εκθέματα που συμπληρώνουν την εκθεσιακή ζώνη, αποτελούν αντικείμενο της
εργολαβίας Α, αλλά ο Εργολάβος Β θα πρέπει να τα ενσωματώσει στην δημιουργική του αφήγηση
ή να προτείνει τροποποίησή τους έγκαιρα προς τον εργολάβο Α με την σύμφωνη γνώμη του
"Enterprise Greece")
Όλες οι παραγωγές ΑV έχουν βασική γλώσσα υποτιτλισμού τα Ρώσικα και στα κύρια σημεία
σαν δεύτερη γλώσσα τα αγγλικά
Όλα τα κείμενα θα είναι στα ρώσικα και τα αγγλικά (δεύτερη γλώσσα)
Να προσεχτεί ιδιαίτερα το μέγεθος των κειμένων σε σχέση με την απόσταση ανάγνωσης από
τον επισκέπτη.
Οι θέσεις και οι διαστάσεις των γραφικών δίνονται αναλυτικά στα αντίστοιχα σχέδια του
ANNEX I
A. ΓΕΝΙΚΑ
A.1.Συνδετήριο θέμα:
Η συνοπτική εισαγωγή στην ανιμιστική κοσμοθεωρία των αρχαίων Ελλήνων, σαν διδασκαλία
αρμονίας, υπογραμμίζει ότι το ευ ζην επιτυγχάνεται μόνον εφόσον υπάρχει "καλή κ’αγαθή“
ολιστική αντιμετώπιση του κόσμου· όταν ο άνθρωπος συνεργάζεται με την φύση μέσα σε ένα
πνεύμα σεβασμού και όχι αντιπαλότητας.
Η βιοκεντρική αυτή φιλοσοφία της έκθεσης επανέρχεται στους επόμενους σταθμούς της έκθεσης
με την μορφή τεσσάρων αναφορών:
1.
Η παρουσία μυθολογικών προσώπων /"θεών“/"δαιμόνων“ της κλασικής Ελληνικής αρχαιότητας
υπενθυμίζει την οφειλόμενη σχέση σεβασμού προς τα εκάστοτε στοιχεία της φύσης, που οι

προσωποποιήσεις αυτές συμβολίζουν και προειδοποιεί για τις συνέπειες της ύβρεως, όταν ο
σεβασμός αυτός αψηφάται.
2.
Η απεικόνιση του αλόγου είναι η μεταφορά για την δύναμη των εκάστοτε φυσικών δυνάμεων
3.
Το παιδί είναι η μεταφορά για την αγνή προσέγγιση/τιθάσευση των δυνάμεων αυτών και η
υπενθύμιση του ουσιαστικού λόγου χρήσης των ΑΠΕ: η ενέργεια του μέλλοντος.
(Αρχετυπικός συνδυασμός 2 και 3: το άγαλμα τού έφιππου νέου τού Αρτεμίσιου από το
αρχαιολογικό μουσείο της Αθήνας)
Τα τρία αυτά στοιχεία επανέρχονται σε διάφορες παραλλαγές σε κάθε "σταθμό“ της έκθεσης· είτε
σαν αφαιρετική γραφική τεχνοτροπία, είτε σαν πραγματικό παράθεμα αρχαίων παραστάσεων σε
αγγειογραφία και γλυπτική, είτε σαν σύγχρονη φωτογραφία.
4.
Σε κάθε "σταθμό“ αναφέρεται και μία τουλάχιστον μυθολογική ιστορία / παραβολή που αφορά
στην σχέση ανθρώπου-φυσικού στοιχείου.
5.
Κάθε θεματική ενότητα (πλην της εισαγωγής) καταλήγει στην παρουσίαση της σύγχρονης
αντιμετώπιση της Ελλάδας ως προς την αξιοποίηση των ΑΠΕ

A.2.Πρόταση οργάνωσης των εκθεσιακών επιφανειών
Οι εκθεσιακές επιφάνειες οργανώνονται εσωτερικά στα κουβούκλια σε τρεις ζώνες (βλ. σχέδιο…):
1. Το "background“ (φόντο), όπου συνδέεται εικονογραφικά η εκάστοτε θεματολογία (αναφορά
στην κλασική μυθολογία, "ατμόσφαιρα“)
2. Την "αφήγηση“, όπου σε ψηφιακές εκτυπώσεις πάνω σε kappa mount 5mm (άρα „ανάγλυφα“)
τοποθετημένου ακανόνιστα επάνω στην βασική επιφάνεια ανάρτησης, παρέχονται οι βασικές
εικονογραφικές πληροφορίες για το εκάστοτε επί μέρους θέμα
3. Τις "επιπρόσθετες“ πληροφορίες εν είδη συνοπτικών δίγλωσσων (ρώσικα, αγγλικά)
επεξηγηματικών κειμένων (max. 100 λέξεις εκάστοτε), charts, time lines κλπ., στο κάτω τρίτο
της εκθεσιακής επιφάνειας
Συμπληρωματικά στην ατμόσφαιρα της παρουσίασης του εκάστοτε υποθέματος, αλλά και
ενδεχομένως σαν επιφάνεια επιπρόσθετης πληροφορίας λειτουργούν
1. Ο (διαφώτιστος) "ουρανός“ των εκθεσιακών κουβούκλιων και
2. η κάθετη επιφάνεια δεξιά της κεντρικής πορείας της έκθεσης.

B. Περιγραφή ανά εκθεσιακή ενότητα (EZ / Exhibition Zone)
ΕZ1 (Εισαγωγή / ΠΡΟΛΟΓΟΣ) Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ - Ο Ελληνικός Λόγος
Περιγραφή
Ο επισκέπτης εισέρχεται σε μία λευκή στοά, που περιστοιχίζεται από συμβολικά παρουσιασμένα
χαρακτηριστικά της κλασικής Ελληνικής δομικής. Συνοπτική παρουσίαση της κοινότοπα "καθαρής“
εικόνας της κλασικής Ελλάδας, των μύθων και της φιλοσοφίας της σε ένα λευκό "μαρμάρινο“
περιβάλλον κάτω από το Ελληνικό φως. Αναδεικνύεται η σχέση του Ελληνικού Λόγου με την φύση
και την ζωή μέσα από συνοπτικά παραθέματα κειμένων ή συγκεκριμένες λέξεις που αναφέρονται
στα στοιχεία της φύσης (π.χ. Θαλής-νερό, Αναξιμένης -αέρας) σαν αρχή του κόσμου και την
παρότρυνση για αρμονική τους σύνθεση/αντιμετώπιση.
Αρχετυπικό παράδειγμα αυτής της αναζήτησης της αρμονίας, όπου ο Λόγος (ο ανθρώπινος νους)
καθρεφτίζει την φύση, αποτελεί ο Παρθενώνας.
Ως δομικό στοιχείο που υποδέχεται τον επισκέπτη μόλις εισέλθει στον χώρο αναμονής τού
περιπτέρου και τον οδηγεί προς το εσωτερικό της έκθεσης επιλέγεται το ΒΑ τμήμα του Α.
αετώματος του Παρθενώνα, του οποίου η θεματολογία συμπτύσσει την κεντρική θεματολογία της
έκθεσης: το άρμα τού ήλιου που αναδύεται από τα κύματα της θάλασσας και ο Διόνυσος που το
κοιτάζει κρατώντας μία κούπα κρασί απεικονίζουν την συνάντηση του πρώτου ζωογόνου στοιχείου
της φύσης με το ευ ζην. Ήλιος και θάλασσα, τιθασευμένη φύση (τα άλογα του άρματος και το
αποτέλεσμα της καλλιέργειας, το κρασί) και η υπενθύμιση του οφειλόμενου σεβασμού προς αυτήν
(η παρουσία του "θεού“).
Εκφραστικά μέσα:
Φωτεινά λευκό περιβάλλον διαμορφωμένο με "Ελληνικό“ ρυθμό, μέσω σκηνογραφικού φωτισμού
και minimal οικοδομικών στοιχείων (κλασική λιθοδομή, ραβδώσεις κιόνων). Μικρά επεξηγηματικά
κείμενα σε ψηφιακή εκτύπωση. Λέξεις κλειδιά στα Ελληνικά, Ρωσικά και τα Αγγλικά σε ψηφιακή
εκτύπωση. Φιγούρες Ελλήνων φιλοσόφων σε cut out με ελληνικά/κυριλλικά/αγγλικά γράμματα
συνοδεύουν τον επισκέπτη.
GP1.1
Ψηφιακή εκτύπωση γραφιστικής απόδοσης μέρους του Α. αετώματος του Παρθενώνα (Β. τμήμα άρμα ήλιου που αναδύεται από την θάλασσα και Διόνυσος)
Κείμενο: περιγραφή της αφήγησης στο αέτωμα - (η γέννηση της Αθηνάς)
GP1.2 - Στωικοί φιλόσοφοι - φυσιοκρατία (ομολογουμένως τη φύσει ζην)
GP1.2.1 Θαλής
Κείμενο: συνοπτικό βιογραφικό

Κείμενο: αποφθέγματα

GP1.2.2 Επίκουρος
Κείμενο: συνοπτικό βιογραφικό
Κείμενο: αποφθέγματα

GP1.2.3 Αναξιμένης
Κείμενο: συνοπτικό βιογραφικό
Κείμενο: αποφθέγματα

GP1.2.4 Ηράκλειτος
Κείμενο: συνoπτικό βιογραφικό
Κείμενο: αποφθέγματα

GP1.3
Ψηφιακή εκτύπωση κλασικής λιθοδομής (+πρέκι πόρτας;)

GP1.3.1 Εμπεδοκλής
Κείμενο: συνοπτικό βιογραφικό
Κείμενο: αποφθέγματα

GP1.3.2 Αριστοτέλης
Κείμενο: συνοπτικό βιογραφικό
Κείμενο: αποφθέγματα

GP1.4
• Ψηφιακή απεικόνιση της Γαίας (Έρωτα / Ουρανού) σε background κλασικής λιθοδομής
• Ψηφιακή εκτύπωση „σμιλεμένων“ ρητών και λέξεων

Κείμενο: λέξεις
Κείμενο:
Ο μύθος της Γαίας (Ησίοδος)

GP1.5
Ψηφιακή εκτύπωση αφαιρετικής παρουσίασης των ραβδώσεων αρχαίων ελληνικών κιόνων
ΑP1.1
Αρχείο ήχου που αποτελείται από ένα (1) WAV ψηφιακό ακουστικό πρόγραμμα διάρκειας 15
δευτερολέπτων, που περιέχει ήχους ελαφρού ανέμου, ήχους της Ελληνικής φύσης (π.χ. πλατάγισμα
πανιών στον άνεμο, θρόισμα δέντρων, πουλιά, κύματα/φλοίσβος) σε λούπα με ενδιάμεσα κενά των
5-7’’.
Στόχοι
Να έρθει ο επισκέπτης αισθησιακά, συναισθηματικά και νοητικά σε επαφή με τον Ελληνικό Λόγο.
Να γνωρίσει ο επισκέπτης το χρονικό βάθος της ελληνικής σκέψης, του Ελληνικού λόγου (την
ετυμολογική σχέση διεθνών όρων με τον Ελληνικό λόγο) και να συνειδητοποιήσει ότι η “επιστροφή
στο μέλλον” αποτελεί ιστορικά χαρακτηριστικό τρόπο ζωής και σκέψης της Ελλάδας των
αστείρευτων και συνεχώς παρόντων φυσικών δυνάμεων.
Ο επισκέπτης, κατά την περιήγηση στην έκθεση θα περάσει δύο φορές από το σημείο αυτό: στην
είσοδο και στην έξοδο. Οι σκιές εισερχόμενων και εξερχόμενων μπλέκονται με αντίστοιχες
απεικονίσεις στο κεντρικό panel του χώρου
Οροφή: Γυψοσανίδα βαμμένη σε βαθύ μπλε.

EZ2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ / η ιστορία της ενέργειας στην Νεότερη Ελλάδα
Περιγραφή
Ερχόμενοι από το φωτεινό περιβάλλον της υποδοχής ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή, πολύ
συνοπτικά, με την ζωή στην πόλη από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας και τον
σταδιακό εξηλεκτρισμό της χώρας.
Από την υδροηλεκτρική ενέργεια στον λιγνίτη.
Σε αντίθεση με την προηγούμενη ενότητα (μαύρο σε άσπρο), άσπρο σε μαύρο (βλ. λιγνίτης,
κάρβουνο).
Εκφραστικά μέσα:
GP2.1
Background:
• Ήφαιστος
• Ψηφιακή γραφιστική εκτύπωση „βιομηχανικού“ skyline

Κείμενο:
Ποιός ήταν ο Ήφαιστος
Αφήγηση:
Ψηφιακές εκτυπώσεις:
• Εικονογράφηση πολιτισμικής εξέλιξης: ενδυματολογική εξέλιξη 1899-1970
• Το κοινωνιολογικό πλαίσιο της εξέλιξης (εσωτερικά αστικών και εργατικών κατοικιών,
φωτογραφία „εναεριτών“ σε φτωχογειτονιά του ΄60)
• Η επιρροή των πυλώνων ηλεκτροδότησης στην εικόνα της ελληνικής φύσης και πόλης
• Οι συνθήκες εργασίας στα λιγνιτορυχεία
• Η περιβαντολογική επιβάρυνση („νέφος“)
Κείμενα:
Συνοπτική περιγραφή των βασικών ιστορικών σημείων καμπής (βασιλεία, βαλκανικοί πόλεμοι,
Μικρασιατική καταστροφή, Β’ παγκόσμιος πόλεμος, επταετία κλπ) που επέδρασαν στην
κοινωνικοοικονομική σύσταση του αστικού πληθυσμού.
Περιγραφή της ιστορίας του εξηλεκτρισμού με την ίδρυση της ΔΕΗ (1950) σαν κομβικό ορόσημο
αλλαγής.
Επιπρόσθετες πληροφορίες:
• Time-line: 1899 - 1970 (1950-ΔΕΗ)
• Charts σταδιακής αύξησης του πληθυσμού
• Charts παράλληλης οικονομικής εξέλιξης
• προσπάθειες μείωσης των αποβλήτων - ποσοστά/charts
GP2.2
Background:
• Ψηφιακή εκτύπωση γραφικής απεικόνισης skyline ελληνικής σύγχρονης πόλης με ουρανό
• Προμηθέας
• Απεικόνιση αρχαίου ελληνικού αγγείου οικιακής χρήσης της φωτιάς
Κείμενο:
Απόσπασμα από „Προμηθέα Δεσμώτη“ τού Αισχύλου· τι έδωσε ο Προμηθέας στους ανθρώπους.
AVP2.1
Οπτικοακουστικό πρόγραμμα, εικόνα, ηχογράφηση μέσου, επιλογή εικόνας / επεξεργασία,
παραγωγή, επιμέλεια και post production που θα αποτελείται από μία λούπα video δύο-τριών (2-3)
λεπτών σε ψηφιακή μορφή ανάλυσης τουλάχιστον HD (1080) σε αναλογία 16:9 που θα παρουσιάζει

πάνω στον χάρτη της Αθήνας την σταδιακή αύξηση της οικοδομικής και πληθυσμικής επέκτασης
της Αθήνας από το 1899 μέχρι σήμερα σε day and night view (light-pollution)
AVP2.2
Οπτικοακουστικό πρόγραμμα, εικόνα, ηχογράφηση μέσου, επιλογή εικόνας / επεξεργασία,
παραγωγή, επιμέλεια και post production που θα αποτελείται από μία λούπα video δύο-τριών (2-3)
λεπτών σε ψηφιακή μορφή ανάλυσης τουλάχιστον HD (1080) σε αναλογία 16:9 που θα παρουσιάζει
την διαδικασία εξυγίανσης/συντήρησης των μαρμάρων τού Παρθενώνα (π.χ. τις Καρυάτιδες)
AP2.1
Αρχείο ήχου που αποτελείται από ένα (1) WAV ψηφιακό ακουστικό πρόγραμμα διάρκειας 2-3
λεπτών, που περιέχει ηχητικό περιβάλλον πόλης (κυκλοφορία αυτοκινήτων, κορναρίσματα,
αποσπασματικές ομιλίες πλήθους περαστικών, ήχους κινητών κλπ).
Οροφή: "Ηλεκτρικό“ φως
Θεός: Ήφαιστος
Άλογο: ζευγμένο σε κάρο καρβουνιάρη
Παιδί: φωτογραφία 60’s
Στόχοι
Να γνωρίσει ο επισκέπτης την εξέλιξη του Νέου Ελληνικού κράτους μέσα από την τεχνολογική
εξέλιξη της κάλυψης των ενεργειακών απαιτήσεων σαν συνέπεια της έκρηξης αστυφιλίας. Να γίνει
αντιληπτός ο σύντομος χρόνος του αλματώδους „εκμοντερνισμού“ των συνθηκών διαβίωσης στην
Ελλάδα παράλληλα με την απαίτηση της ένταξης της Ελλάδας στον „Δυτικό (τεχνολογικό)
πολιτισμό“.
Στο παράδειγμα της απαραίτητης εξυγίανσης των μαρμάρων του Παρθενώνα καταδεικνύεται η
απειλή πολιτισμικής καταστροφής που συνιστά η αλόγιστη πίστη στην τεχνολογία (ύβρις, νείκος),
αλλά και η θέληση αντιστροφής της.

EZ3 ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περιγραφή
Ο επισκέπτης συναντά τους κατοίκους της Ελλάδας. Επώνυμοι και ανώνυμοι Έλληνες κοιτάζουν τον
επισκέπτη στα μάτια και του θυμίζουν την ευθύνη του καθενός μας απέναντι στην ζωή.
Παρουσιάζεται η αποτύπωση της σχέσης της Ελληνικής φύσης και των στοιχείων της στην
φυσιογνωμία των κατοίκων της (από το "σκαμμένο“ από τα στοιχεία της φύσης πρόσωπο του
Έλληνα ψαρά μέχρι το "εσωτερικό Ελληνικό φως“ της Κάλλας) σε αντιστοιχία με το εκάστοτε
φυσικό περιβάλλον (Ελληνικό κυκλαδίτικο τοπίο, Αττικός ουρανός).
Εκφραστικά μέσα:

AVP3.1-3
Οπτικοακουστικό πρόγραμμα, εικόνα, ηχογράφηση μέσου, επιλογή εικόνας / επεξεργασία,
παραγωγή, επιμέλεια και post production που θα αποτελείται από τρεις λούπες video δύο (2)
λεπτών εκάστοτε σε ψηφιακή μορφή ανάλυσης τουλάχιστον HD (1080) σε αναλογία 16:9 (portrait
format) που θα παρουσιάζει σε 3 panels τοποθετημένα κλιμακωτά ομιλούντα πορτρέτα επωνύμων
σύγχρονων Ελλήνων, από λόγο/ποίηση, τέχνη, φιλοσοφία (π.χ. Ελύτης, Κάλλας, Καστοριάδης)
Οι φιγούρες παρουσιάζονται σε μαύρο φόντο, καθώς οι οθόνες είναι καλυμμένες με μαύρο
κρύσταλλο και αυτές εμφανίζονται μέσα από αυτό σαν cutout μορφές. Στα κενά η εικόνα μαυρίζει
για μερικά δευτερόλεπτα με fade out.
Κείμενο:
Συνοπτικά βιογραφικά
Background:
GP3.1
Ψηφιακή εκτύπωση γαλάζιου ουρανού με νεφικούς σχηματισμούς, κυπαρίσσια, δάφνες, ελιές
GP3.2
Ψηφιακές εκτυπώσεις επιπλέον πορτρέτων ανωνύμων Ελλήνων διαφόρων τάξεων και
επαγγελμάτων (+ παιδιά), περιστρεφόμενες από „ριπές“ ανέμου. Η πίσω μεριά απεικονίζει την
Ελληνική φύση που έχει „σμιλέψει“ τις φυσιογνωμίες στην μπροστινή όψη.
AP3.1
Αρχείο ήχου που αποτελείται από ένα (1) WAV ψηφιακό ακουστικό πρόγραμμα διάρκειας 20
λεπτών σε συνεχή λούπα, που περιέχει ηχογραφήσεις αποσπασματικών ομιλιών σε καφενείο (= +
ήχους πιάτων και ποτηριών) σαν background, από το οποίο „αναδύονται“ ανά 3λεπτο με αυξημένη
ένταση αποσπάσματα live ελληνικών τραγουδιών και αποσπάσματα αρχειοθετημένων αναγνώσεων
ποιητών/συγγραφέων διάρκειας εκάστοτε 2 λεπτών.
Στόχοι
Ο επισκέπτης βλέπει την άμεση σχέση περιβάλλοντος και ανθρώπου και κατανοεί την
ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Ελληνικής συμμετοχής. Γνωρίζει τους σύγχρονους Έλληνες
διαφόρων τάξεων και επαγγελμάτων. Έρχεται σε ακουστική επαφή με την Ελληνική γλώσσα.

EZ4 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΜΑΣ
Περιγραφή
Σηματοδοτώντας την στροφή προς αξιοποίηση των ΑΠΕ εστιάζουμε στο κεντρικό στοιχείο της
Ελληνικής συμμετοχής, τον Άνεμο. Παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στην παρουσία της
αιολικής ενέργειας βάσει των γεωφυσικών ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας (ακτογραμμή, οροσειρές
κλπ), μυθολογικές αναφορές στους ανέμους, κλασικές και παραδοσιακές εφαρμογές αξιοποίησης
της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα έως την σημερινή της μορφή, την ανεμογεννήτρια.

Εκφραστικά μέσα:
GP4.1
Background:
• Γραφίστικη απεικόνιση „συνοδών“: Άρπυιες/Αύρες
• „Νίκη“ αρχαιολογικού μουσείου Αθηνών (κίνηση, άνεμος/χιτώνας)
• Ανεμολόγιο - προσανατολισμός
Αφήγηση
Ψηφιακές εκτυπώσεις:
• προσωποποίηση των ανέμων στην αρχαία Ελλάδα ( Ωρολόγειο του Κυρρήστου) και τα
χαρακτηριστικά τους σύμβολα (π.χ. μπουρού για τον Βορέα, καλάθι με φρούτα για τον Ζέφυρο)
Η παραδοσιακή αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας:
• Ελληνική Ναυσιπολοΐα (Ζέφυρος).
• Ο Αίολος, „ταμίας“ των ανέμων και εφευρέτης των ιστίων (απεικονίσεις εξέλιξης ιστιοφόρων·
αρχαία - σύγχρονα)
• Ανεμόμυλοι
Οι διάφορες μορφές και χρήσεις ανεμόμυλων στα νησιά και στην ενδοχώρα (παρουσίαση στο
εκάστοτε διαφορετικό φυσικό περιβάλλον)
Συνοδοί: Αύρες
Κείμενα:
Περιγραφή και ονομασία των οκτώ ανέμων
Περιγραφή του μύθου του Αρίωνα
Ποιος ήταν ο Αίολος
Επιπρόσθετες πληροφορίες:
• Κλίμαξ μποφόρ - Ελλάδα / σύγκριση με άλλες χώρες
• Charts σταδιακής αύξησης της αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας/στόχοι
• Έκθεση greenpeace / αποδόμηση των επιχειρημάτων κατά των ανεμογεννητριών (;)
AP4.1
Αρχείο ήχου που αποτελείται από ένα (1) WAV ψηφιακό ακουστικό πρόγραμμα διάρκειας 3-4
λεπτών σε λούπα που επαναλαμβάνεται ανά 5λεπτο και περιέχει μία σύνθεση ενισχυμένης
ανθρώπινης αναπνοής και ήχους αιολικών οργάνων ή άτονο "φύσημα“ πνευστών οργάνων.

AVP4.1
Οπτικοακουστικό πρόγραμμα, εικόνα, ηχογράφηση μέσου, επιλογή εικόνας / επεξεργασία,
παραγωγή, επιμέλεια και post production που θα αποτελείται από μία λούπα video δύο (3) λεπτών
σε ψηφιακή μορφή ανάλυσης τουλάχιστον HD (1080) σε αναλογία 16:9 που θα παρουσιάζει από το
„παραμύθι“ της Οδύσσειας το περιστατικό του "ασκού του Αιόλου“.
AVP4.2-3:
Οπτικοακουστικό πρόγραμμα, εικόνα, ηχογράφηση μέσου, επιλογή εικόνας / επεξεργασία,
παραγωγή, επιμέλεια και post production που θα αποτελείται από μία λούπα video δύο (2) λεπτών
σε ψηφιακή μορφή ανάλυσης τουλάχιστον HD (1080) σε αναλογία 32:9 που θα παρουσιάζει σε δύο
συνεχόμενες οθόνες (landscape) τις φυσικές προϋποθέσεις δημιουργίας ανέμων στην Ελλάδα,
δηλαδή
• την ηλιακή ακτινοβολία
• την ανομοιογένεια του εδάφους
• την ακτογραμμή της Ελλάδας
• τις κορυφογραμμές των νησιών/βουνών
Στόχοι
Να συνειδητοποιήσει ο επισκέπτης το μέγεθος και το δυναμικό της αιολικής ενέργειας στην
Ελλάδα.
Οροφή: γαλάζιος ουρανός με απαλά σύννεφα
Θεός: οι προσωποποιημένοι άνεμοι, Αίολος
Άλογο: Αρίων, τα άλογα του Αχιλλέα (παιδιά του Ζεφύρου)

EZ5 ΠΙΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ - Ταξιδιωτικές αναμνήσεις
Περιγραφή
Τρισδιάστατο περιβάλλον κυκλαδίτικου ανεμόμυλου με φόντο νησιώτικο θαλάσσιο ορίζοντα. Σε
σκηνογραφική κλίμακα παρουσιάζεται το cut out περίγραμμα ενός (ή περισσότερων) ανεμόμυλων.
Στοιχεία κυκλαδίτικης ασβεστωμένης τοιχοποιίας δημιουργούν δυνατότητες καθισμάτων, απ’ όπου
ο επισκέπτης μπορεί να ατενίσει ένα νατουραλιστικό Ελληνικό τοπίο με τον νησιώτικο ορίζοντα, να
φωτογραφηθεί και να βιώσει την επίδραση του ανέμου σε διάφορες εντάσεις στο σώμα του.
Να εισηγηθεί στην σχέση ανέμου και προσανατολισμού με την βοήθεια Ελληνικού ανεμοδείκτη.
Εκφραστικά μέσα:
GP5.1

Ψηφιακή εκτύπωση ιστορικής φωτογραφίας: ο ανεμόμυλος στην καθημερινότητα της Ελληνικής
υπαίθρου
Κείμενο:
Δίνονται πληροφορίες για τον κεντρικό (και ζωτικό) ρόλο του ανεμόμυλου στην ζωή της Ελληνικής
αγροτικής κοινωνίας. Οι διάφορες χρήσεις (αλευρόμυλοι, λιοτρίβια κλπ) και ανάλογοι τρόποι
λειτουργίας του.
AVP5.1
Οπτικοακουστικό πρόγραμμα, εικόνα, ηχογράφηση μέσου, επιλογή εικόνας / επεξεργασία,
παραγωγή, επιμέλεια και post production που θα αποτελείται από μία λούπα video 3-4 (4) λεπτών
σε ψηφιακή μορφή ανάλυσης τουλάχιστον HD (1080) σε αναλογία 16:9 (portrait) που θα
παρουσιάζει έναν μυλωνά / παραμυθά να εξιστορεί λαϊκό παραμύθι σε σχέση με τον άνεμο ή αλλά
στοιχεία της φύσης σε λούπα ανά 5 λεπτά
ARΤ5.1
Μεταλλικός ανεμοδείκτης (Τρίτωνας του Ωρολογίου του Κυρρήστου)
TS5.142
Παραγωγή ανέμου διαφόρων εντάσεων (και κατευθύνσεων;).
DEC5.1
Τρισδιάστατη κατασκευή καθισμάτων που παραπέμπουν σε κυκλαδίτικα πεζούλια.
GP5.2
Back drop με ψηφιακή εκτύπωση „Μυκονιάτικης“ θέας το δειλινό.
AP5.1
Αρχείο ήχου που αποτελείται από ένα (1) WAV ψηφιακό ακουστικό πρόγραμμα διάρκειας 3-4
λεπτών σε λούπα και περιέχει εναλλάξ ανά 1 λεπτό ήχο πανιών ανεμόμυλου και τον ρυθμικό ήχο
μιας ανεμογεννήτριας. Η λούπα επαναλαμβάνεται ανά 5λεπτο
Στόχοι
Η βιωματική εμπειρία τού ανέμου (μελετεμιού) „ σαν να’ναι εκεί“.
Ψυχαγωγία, „τουριστικό ενδιαφέρον“.
GP0.1:
Ανεμογεννήτρια ή Κατάρτια ιστιοφόρου
Άλογο/Παιδί: βλ. εθνογραφικού ενδιαφέροντος φωτογραφία σαν backdrop

EZ6 ΠΑΡΑΛΙΑ - εικονική πραγματικότητα
AVP6.1
Σε τρισδιάστατο γαλάζιο περιβάλλον ελληνικής παραλίας με καθίσματα και ομπρέλες ο επισκέπτης
απολαμβάνει ένα τυπικό Ελληνικό ηλιοβασίλεμα. Με την βοήθεια τεχνολογίας εικονικής
πραγματικότητας κάνει ένα ταξίδι 4΄, όπου μεταφέρεται στις Ελληνικές θάλασσες, ζει την εμπειρία
του ιστιοπλόου, αντιμετωπίζει κύματα, απογειώνεται και πετάει από την θάλασσα σαν γλάρος,
ακολουθεί αρχαίες τριήρεις και σύγχρονα εμπορικά στα δικά τους ταξίδια προς αρχαία και
σύγχρονα, μικρά και μεγάλα λιμάνια, βιώνει το ατέλειωτο μήκος της Ελληνικής ακτογραμμής,
περνάει πάνω από ποτάμια, καταρράκτες, λίμνες, φράγματα και σειρές ανεμόμυλων και
ανεμογεννητριών, σε ψηφιακή μορφή MPEG2 ασυμπίεστο σε αναλογία 16:9
AP6.1
Αρχείο ήχου που αποτελείται από ένα (1) WAV ψηφιακό ακουστικό πρόγραμμα διάρκειας 5 λεπτών
σε συνεχή λούπα και περιέχει ήχο φλοίσβου και θρόισμα ελαφρού ανέμου.
TS6.1
Παρουσία ανέμου/αύρας (που μεταφέρει μυρουδιές της Ελληνικής γης).
GP6.1-2
Ψηφιακή εκτύπωση παραλίας με θαλάσσιο ορίζοντα
DEC6.1
Cut outs σύννεφα
GP0.2
Banner: Κυκλαδικό εδώλιο „εγκύου“ ή Κατάρτια ιστιοφόρων

EZ7 ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ - Τα απέραντά μας νερά και ο παντοδύναμός μας ήλιος
Περιγραφή
Από την απέναντι πλευρά της „παραλίας“ αναδεικνύεται το γεωφυσικό δυναμικό της χώρας σε
κυματική και παλιρροϊκή ενέργεια, όπως και σε υδροηλεκτρική ενέργεια σαν συνδετικός κρίκος με
την επόμενη ενότητα (EZ8).
Το θέμα „ήλιος“ συνδέει (στο επάνω μέρος του background) όλες τις υποομάδες της ενότητας
αυτής.
Εκφραστικά μέσα:

GP7.1
Background:
• Ήλιος (Απόλλων)
• Κρινάκι (Ασφόδελος)
• τοιχογραφία Κνωσσού - δελφίνια, κρίνοι
• Ποσειδών και Ιππόκαμπος
• Το άρμα του Φαέθωνα
• αλάτι
• κοχύλια
• βότσαλα (θαλάσσιες κροκάλες)
Συνοδοί: Νηρηίδες, Ναϊάδες, Τρίτωνες
Αφήγηση
Ψηφιακές εκτυπώσεις:
• Αρχιμήδης - καθρέφτης - τεχνολογία συλλεκτών παθητικής ενέργειας
• Φωτό Αθηναϊκών δωμάτων με ηλιακούς συλλέκτες που καθρεφτίζουν στον ήλιο
• Ηλιοθερμικά πάρκα (Κρήτη)
• Φωτοβολταϊκά πάρκα
• Οι θεραπευτικές ιδιότητες του θαλασσινού νερού - ίασις
• Ιπποκράτης-Κως-Ασκληπιείο
• Χημ. σύσταση του θαλασσινού νερού = πλάσμα ανθρώπινου αίματος
• Θαλασσοθεραπεία
• Ψηφιακές εκτυπώσεις φωτογραφιών Ελληνικών παραλιών/ακτογραμμής.
• Χάρτης νησιών - θάλασσας, όπου γίνεται γλαφυρά κατανοητή η ποσοτική αναλογία θάλασσαςγης στην Ελλάδα
• Φάροι στα κύματα - απεικόνιση δυναμικού (παράκτιων) εγκαταστάσεων αξιοποίησης της
κυματικής ενέργειας
• Φωτογραφίες πελάγους, παραλίας, φάρων
• Η „γλυπτική“ επέμβαση των κυμάτων σε παραλιακά βράχια (γεωφυσικοί σχηματισμοί π.χ.
Κίμωλος)

AVP7.1
Οπτικοακουστικό πρόγραμμα, εικόνα, ηχογράφηση μέσου, επιλογή εικόνας / επεξεργασία,
παραγωγή, επιμέλεια και post production που θα αποτελείται από μία λούπα video δύο (2) λεπτών
σε ψηφιακή μορφή ανάλυσης τουλάχιστον HD (1080) σε αναλογία 16:9 που θα παρουσιάζει το
„παραμύθι“ του Φαέθωνα.
Κείμενα:
• Επεξήγηση σχέσης Ήλιου-Απόλλωνα (= πολιτισμός, ίαση, γεωργία)
• Περιγραφή της ιστορίας του Αρχιμήδη (κατατρόπωση Περσικού στόλου)
• „θάλασσα κλύζει πάντα των ανθρώπων κακά“ (Ευρυπίδης, Ιφιγένεια εν Ταύροις)
• Οι αρχαίοι Έλληνες δέχονταν την ιερότητα της θάλασσας και τον καθαρτικό χαρακτήρα του
θαλάσσιου νερού όπως δείχνουν ορισμένα τελετουργικά της αρχαιότητας.
• Περιγαφή των θεραπευτικών μεθόδων στο Ασκληπιείο του Ιπποκράτη στην Κω θαλασσοθεραπεία
• Μικρή περιγραφή του ασφόδελου σαν χαρακτηριστικό (προϊστορικό) ενδημικό φυτό της
Ελληνικής παραλίας που φύεται υπό αντικειμενικά δυσμενείς συνθήκες σε άνυδρο χώμα,
εκτεθημένο σε σκληρούς ανέμους κάτω από τον ήλιο και δίπλα στην θάλασσα
Επιπρόσθετες πληροφορίες:
• μήκος ελληνικής ακτογραμμής
• Διάγραμμα εξέλιξης αγοράς φωτοβολταϊκών (4η παγκοσμίως στα ΦΒ)
• Μείωση εκπομπών μέσω αξιοποίησης παθητικής και ενεργητικής ηλιακής ενέργειας (40-50%)
Οροφή: Φως μεσημεριάτικου ήλιου με „σκιά“ λυγαριάς
Άλογο1: Το άρμα του Φαέθωνα
Άλογο2: Ιππόκαμπος (το άλογο του Ποσειδώνα)
Παιδί: Φαέθων

GP7.2
Background:
• Ήλιος (μέσα από δάση)
• Βουνίσιες κορυφογραμμές
• Ηρακλής και ο άθλος του Αυγία (εκτροπή ποταμού)

• Ελληνικό δάσος - Άρτεμις
• Γλυπτικές κλασικές απεικονίσεις ελληνικών ποταμών
Αφήγηση
Ψηφιακές εκτυπώσεις:
• Αντίστροφη πορεία από Δέλτα ποταμού προς τις πηγές - Πήγασος
• Παραδοσιακές υδροηλεκτρικές μονάδες (π.χ. Δημητσάνα)
• Ιαματικές πηγές
• Νερόμυλοι
• Φράγματα
• Τεχνητές λίμνες
Συνοδοί: Νύμφες (Ναϊάδες/Δρυάδες/Ορεστιάδες)
AVP7.2
Οπτικοακουστικό πρόγραμμα, εικόνα, ηχογράφηση μέσου, επιλογή εικόνας / επεξεργασία,
παραγωγή, επιμέλεια και post production που θα αποτελείται από μία λούπα video δύο (5) λεπτών
σε ψηφιακή μορφή ανάλυσης τουλάχιστον HD (1080) σε αναλογία 16:9 που θα παρουσιάζει τον
μύθο του Πηγάσου (3 λεπτά) και στην ακολουθία δύο (2) λεπτά βουνίσια νερά, (ιαματικές) πηγές σε
συνεχή λούπα.
Επιπρόσθετες πληροφορίες:
Charts βροχοπτώσεων
Συνολικό μήκος ποταμών
Charts αναλογίας υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο συνολικό ενεργειακό μείγμα ΑΠΕ.
Κείμενα:
• Η μυθολογική σχέση Απόλλωνα και Άρτεμης
• Επεξήγηση του 5ου άθλου του Ηρακλή (εκτροπή Πηνειού και Αλφειού)
• Μύθος του Πηγάσου
Οροφή: Φως μεσημεριάτικου ήλιου με „σκιά“ φυλλωσιάς
Άλογο: Πήγασος
Στόχοι

Να γνωρίσει ο επισκέπτης τα διάφορα πρόσωπα, την ισχύ και τις ενεργειακές και ιαματικές
δυνατότητες του Ελληνικού ήλιου και των Ελληνικών νερών πέρα από τον αρχετυπικά γνωστό τους
ρόλο σαν συντελεστές διακοπών και αναζωογόνησης.

EZ8 Η ΓΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ
Περιγραφή
Δίνονται πληροφορίες για τις καλλιέργειες καθώς και για την διαδικασία αξιοποίησης των
γεωργικών υπολειμμάτων για παραγωγή ενέργειας (βιομάζα) μέσα από την παρουσίαση της
γεωργικής παραγωγής της Ελλάδας.
Εκφραστικά μέσα:
Background:
• Ήλιος
Δήμητρα-Περσεφόνη-Άδης
Αφήγηση
Ψηφιακές εκτυπώσεις:
• Δήμητρα - Τριπτόλεμος (παιδί του βασιλιά Κελεού, που η Δήμητρα τού δίδαξε την καλλιέργεια
της γης)
• Αθηνά - Ελιά - αρχαία λυχνάρια
• Άνεμος - λίχνισμα
• Ηφαίστεια στον Ελλαδικό χώρο (Σαντορίνη, Νίσυρος) - σαν καθοριστικά στοιχεία συγκεκριμένων
καλλιεργειών (αμπέλια, οπωροφόρα) και σαν πηγή ενέργειας (γεωθερμία)
Κείμενα:
• Ποιά ήταν η Δήμητρα
• Ο μύθος του Τριπτόλεμου
Επιπρόσθετες πληροφορίες:
Η εξέλιξη της επιφάνειας και του είδους των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Ελλάδα μετά τις
προδιαγραφές της ΕΕ
Chart διαθέσιμων εκτάσεων καλλιέργειας (δυναμικό καλλιέργειας βιομάζας: 10εκ στρέμματα)

AVP8.3
Οπτικοακουστικό πρόγραμμα, εικόνα, ηχογράφηση μέσου, επιλογή εικόνας / επεξεργασία,
παραγωγή, επιμέλεια και post production που θα αποτελείται από μία λούπα video τριών (3)

λεπτών σε ψηφιακή μορφή ανάλυσης τουλάχιστον HD (1080) σε αναλογία 16:9 που θα παρουσιάζει
τον μύθο της Δήμητρας και της Περσεφόνης
AVP8.1-2
Οπτικοακουστικό πρόγραμμα, εικόνα, ηχογράφηση μέσου, επιλογή εικόνας / επεξεργασία,
παραγωγή, επιμέλεια και post production που θα αποτελείται από μία λούπα video δύο-τριών (2-3)
λεπτών σε ψηφιακή μορφή ανάλυσης τουλάχιστον HD (1080) σε αναλογία 16:9 που θα παρουσιάζει
τις ελεύθερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις (πτήση drone) και θα αναδεικνύει ταυτόχρονα την
αναλογική τους σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια.
Στόχοι
Να γνωρίσει ο επισκέπτης την Ελλάδα σαν παραδοσιακά γεωργική χώρα και να την αντιληφθεί σαν
χώρα προέλευσης διεθνώς γνωστών γεωργικών προϊόντων (λάδι, σταφίδα, κρασί, φρούτα), αλλά
και όχι τόσο γνωστών (κρόκος, μαστίχα).
Ανάδειξη της δυνατότητας της Ελλάδας να εκμεταλλευτεί άμεσα και σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό
τα υπολείμματα της αγροτικής της παραγωγής για την παραγωγή ενέργειας.
Ουρανός: καθαρός ουρανός
Άλογο: Αλέτρι / αλώνι
Παιδί: Τριπτόλεμος
GP0.3
Banner: Στάχυα ή Κατάρτια ιστιοφόρων
(ατελές!)
EZ9 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΥΛΕΣ - Ο τρόπος ζωής και διατροφής στην Ελλάδα
Η υπαίθρια ζωή
Περιγραφή
Μπροστά από μία ατμοσφαιρικά αφαιρετική απεικόνιση Ελληνικών παραλιακών μαγαζιών
(μπακάλικο, μανάβικο, ταβέρνα, καφενείο κλπ.) εκτυλίσσεται ένα τρισδιάστατο περιβάλλον
Ελληνικών αυλών με παραδοσιακά τραπεζοκαθίσματα τοποθετημένα πάνω σε χαρακτηριστικά
πλακόστρωτα διαφόρων μορφών, ανάλογα με το εκάστοτε μαγαζί και τα αντίστοιχα τοπικά
προϊόντα της Ελληνικής γης. Οι όψεις των μαγαζιών είναι δισδιάστατες με ελληνικές επιγραφές και
μπροστά τους βρίσκονται τρισδιάστατοι πάγκοι, όπου εκτίθενται τα αντίστοιχα προϊόντα (μαστίχα,
κρόκος, λάδι, κρασί). Στον χώρο αυτό ο επισκέπτης μπορεί να δοκίμασει τις μοναδικές γεύσεις της
Ελληνικής γης έχοντας μπροστά του ανοιχτό όλον τον „ορίζοντα“ της έκθεσης.
Εκφραστικά μέσα
Τρισδιάστατη σκηνογραφική αναπαράσταση περιβάλλοντος. Παροχή υπηρεσιών ενδιαίτησης.
GP9.1

Ψηφιακή εκτύπωση όψεως νησιώτικου μπακάλικου
GP9.2
Ψηφιακή εκτύπωση όψεως νησιώτικου καφενείου
Κείμενα:
• Πληροφορίες για τα 3 βασικά ελληνικά προϊόντα που παρουσιάζονται (κρόκος, μαστίχα, ελιά)
• Πληροφορίες για τα Ελληνικά βότανα
GP9.3
Ψηφιακή εκτύπωση λόφου Ακρόπολης (φωτό / σκίτσο / γκραβούρα)
TS9.1
Παρουσία ανέμου ("αύρα“).
Έκθεση ξηρών και νωπών προϊόντων της Ελληνικής γης.
AP9.1
Αρχείο ήχου που αποτελείται από ένα (1) WAV ψηφιακό ακουστικό πρόγραμμα διάρκειας 20
λεπτών και περιέχει ελαφρά έντεχνη Ελληνική ορχηστρική μουσική (Χατζιδάκης).
AVP9.1
Οπτικοακουστικό πρόγραμμα, εικόνα, ηχογράφηση μέσου, επιλογή εικόνας / επεξεργασία,
παραγωγή, επιμέλεια και post production που θα αποτελείται από μία λούπα video τεσσάρων (4)
λεπτών σε ψηφιακή μορφή ανάλυσης τουλάχιστον HD (1080) σε αναλογία 16:9 που θα παρουσιάζει
το ελληνικό life-style στην πόλη/στα νησιά
ART9.1
Πήλινο παραδοσιακό πιθάρι ελαιόλαδου (Πίθος)
Στόχοι
Γνωριμία με τις Ελληνικές γεύσεις. Τόπος ξεκούρασης. Ο επισκέπτης πληροφορείται για την
σπουδαιότητα της μεσογειακής διατροφής. Μεταφορά Ελληνικού "life style“. Γνωριμία με
χαρακτηριστικά παραδείγματα δομημένου Ελληνικού περιβάλλοντος και χρωμάτων.

EZ10 Η ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
Περιγραφή
Στον τελευταίο σταθμό της έκθεσης ο επισκέπτης πληροφορείται περιληπτικά για την σύγχρονη
στάση της Ελλάδας ως προς την αξιοποίηση του ενεργειακού της δυναμικού, όπως αυτό

παρουσιάστηκε ατμοσφαιρικά στους επί μέρους σταθμούς του εκθεσιακού περιπάτου.
Παρουσιάζονται εύγλωττοι έγχρωμοι χάρτες, όπου αποτυπώνεται η συγκέντρωση του εκάστοτε
αξιοποιήσιμου ενεργειακού δυναμικού (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμία)
στην Ελληνική επικράτεια.
Σε χάρτη μεγαλύτερης κλίμακας παρουσιάζεται η Ελλάδα σαν σημείο διασταύρωσης των
ακτοπλοϊκών γραμμών και των διελεύσεων αγωγών φυσικού αερίου ενεργειακού εμπορίου στην Α.
Μεσόγειο και παρουσίασης των υπερσύγχρονων μονάδων αεριοποίησης στην Ν. και Β. Ελλάδα
(Ρεβυθούσα, Αλεξανδρούπολη)
Εκφραστικά μέσα:
AVP10.1
Οπτικοακουστικό πρόγραμμα, εικόνα, ηχογράφηση μέσου, επιλογή εικόνας / επεξεργασία,
παραγωγή, επιμέλεια και post production που θα αποτελείται από μία λούπα video δύο (2) λεπτών
σε ψηφιακή μορφή ανάλυσης τουλάχιστον HD (1080) σε αναλογία 16:9 που θα παρουσιάζει σε
animation έναν χάρτη της Ελλάδας πάνω στον οποίο θα εναλλάσσονται πληροφορίες για
• ημέρες ηλιοφάνειας
• συγκέντρωση αιολικού δυναμικού
• Ελληνικά ηφαίστεια
• θερμές πηγές
• δυναμικό αξιοποιήσιμης γεωθερμίας
• δρόμοι υγροποιημένου αέριου
• διασυνδέσεις ηλεκτρικών αγωγών με γειτονικές χώρες
+ πτήση drone πάνω από την Ρεβυθούσα
Κείμενο:
Περιγραφή λειτουργίας σταθμού αεριοποίησης στην Ρεβυθούσα
GP10.1
Background:
Κολάζ παιδικών πορτρέτων / Άγαλμα Αρτεμίσιου
Επιπρόσθετες πληροφορίες:
• Charts ποσόστωσης σχέσης ΑΠΕ και ορυκτών πηγών ενέργειας.
• Charts στόχου εξέλιξης σχέσεων των πηγών ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό μείγμα (ηλιακή
ενέργεια, αιολική ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα)
Στόχοι

Να αντιληφθεί ο επισκέπτης συνοπτικά:
• την γεωγραφική θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη
• το μέγεθός της
• τον κομβικό της ρόλο στα θέματα ενέργειας στην Α. Μεσόγειο.
• Να πεισθεί για την συνετή αντιμετώπιση των ορυκτών πηγών ενέργειας, όσο ακόμη αυτές
χρησιμοποιούνται.
• Την τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη της Ελλάδας στην διαχείριση καθαρής ενεργειακής
πολιτικής
Οροφή: γαλάζιος ουρανός

EZ0 ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Περιγραφή
Στον κεντρικό χώρο της έκθεσης δημιουργείται μία "πλατεία νερού“ με ατμόσφαιρα και μνήμες
Ελληνικού νησιώτικου λιμανιού. Εδώ είναι ο χώρος, όπου κάτω από το "Ελληνικό“ φως δίνεται η
δυνατότητα να οργανωθούν διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα με θέμα το δυναμικό των
στοιχείων της φύσης, pop-up shops, ενημερωτικά περίπτερα, εκδηλώσεις κλπ.
Οι εξωτερικές όψεις των εκθεσιακών κουβούκλιων μπορούν να δεχτούν προβολές ή εκτυπώσεις
που να υποστηρίζουν τις προσωρινές εκδηλώσεις στον χώρο αυτό.
Εκφραστικά μέσα:
DEC0.1
Ένα τραπέζι για παιδικές κατασκευές με την μορφή βάρκας με πανί. Φωτισμοί που δημιουργούν
την αίσθηση κίνησης νερού.
DEC0.2
- το ταξίδι του (ελληνικού) λόγου
24 ημιδιάφανοι χαρταετοί που κρέμονται από την οροφή και φέρουν εκτυπώσεις / γραφικά με
παραλλαγές των 24 γραμμάτων του Ελληνικού αλφαβήτου.
DEC0.3
Λευκές μπάλες παιδότοπου, που δημιουργούν την αίσθηση κίνησης κυμάτων και μπορεί και να
χρησιμοποιηθούν σαν επιφάνειες αποτύπωσης γραπτών "μηνυμάτων“ εν είδη υπογραφών των
επισκεπτών ή σχολίων.
TS0.1
Σποραδική παρουσία ανέμου (που κάνει τους χαρταετούς να θροΐζουν).

Στόχοι
Δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος σαν πλαίσιο επικοινωνίας, διάδρασης, συνδιαλλαγών,
πληροφοριών και επιχειρηματικότητας.
Τόπος "παιχνιδιού“ και σαν κέντρο της έκθεσης το σημείο από το οποίο μπορεί ο επισκέπτης να
συνδυάσει συνειρμικά τα επί μέρους στοιχεία της έκθεσης χωρίς να ακολουθήσει την "κανονική“
γραμμική πορεία της αφήγησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.

SECTION 1.1.b Contract Links between "A" and "B" | Σημεία
αλληλοεπικάλυψης εργολαβιών "A" και "B"
Note: The following list is an outline only and indicative. Both Contractors have to coordinate and
define their final interface point according to their scope.
Σημ,.: O παρακάτω πίνακας είναι συνοπτικός μόνο και ενδεικτικός. Και οι δύο Εργολάβοι θα πρέπει να
συντονίσουν και να ορίσουν μεταξύ τους το σύνολο των σημείων αλληλοεπικάλυψης σύμφωνα με το
Αντικείμενο Εργασιών τους.
ΑΡ.
Εκθεσ.
Ζώνης

ΚωδικόςΑ ΤΙΤΛΟΣ
ΝΤΙΚ.

EZ1

GP1.1

ENERGIZING WORDS
"Η ελληνική Σκέψη"

GP1.2

GP1.3

Περιγραφή

Αλληλοεπικαλύψεις

Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β

Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β

Σχεδιασμός προετοιμασία και
εκτύπωση ενός Πάνελ
Εισαγωγής / Προλόγου

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β

Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.

Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.

Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.

GP1.4

GP1.5

EZ2

GP2.1

AVP2.1

Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β

Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β

ENERGIZING ELEMENTS Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
"Απο την φωτιά στο Φώς"
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β

Ο Εργολάβος Β, στέλνει
έγκαιρα οδηγίες, ως προς την
τελική θέση, για τον εντοιχισμό
του/ων monitors προς τον
εργολάβο Α, έτσι ώστε αυτό να
ταιριάξει απόλυτα σε σχέση με
το αφηγηματικό πάνελ του.

Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.

Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.

Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.

Ο Εργολάβος "Α" προετοιμάζει
και εγκαθιστά το Μόνιτορ και
την κατάλληλη σύνδεση του
(καλωδίωση). Προετοιμασία της
κατάλληλης υποδοχής
εντοιχισμού σύμφωνα με την
οδηγία του Εργολάβου Β ως
προς την ακριβή θέση
προκειμένου να ταιριάξει με
ακρίβεια στο γραφικό που ο
Εργολάβος Β προετοιμάζει.
Στην συνέχεια εντοιχίζει το
Μόνιτορ και συνδέει, έτοιμο για
χρήση.

Ο Εργολάβος Β, στέλνει
έγκαιρα οδηγίες, ως προς την
τελική θέση, για τον εντοιχισμό
του/ων monitors προς τον
εργολάβο Α, έτσι ώστε αυτό να
ταιριάξει απόλυτα σε σχέση με
το αφηγηματικό πάνελ του.

AVP2.2

Ο Εργολάβος "Α" προετοιμάζει
και εγκαθιστά το Μόνιτορ και
την κατάλληλη σύνδεση του
(καλωδίωση). Προετοιμασία της
κατάλληλης υποδοχής
εντοιχισμού σύμφωνα με την
οδηγία του Εργολάβου Β ως
προς την ακριβή θέση
προκειμένου να ταιριάξει με
ακρίβεια στο γραφικό που ο
Εργολάβος Β προετοιμάζει.
Στην συνέχεια εντοιχίζει το
Μόνιτορ και συνδέει, έτοιμο για
χρήση.
Ο Εργολάβος Α προετοιμάζει
την καλωδίωση και την εσοχή
στον χώρο για τον εντοιχισμό
του ηχείου/ων, το συνδέει με το
media player έτοιμο προς
λειτουγία

AP2.1

Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

GP2.2

EZ3

GP3.1

AP3.1

"Εμείς, οι άνθρωποι της
Ελλάδας"

Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β
Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β
Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.
Ο Εργολάβος Α προετοιμάζει
την καλωδίωση και την εσοχή
στον χώρο για τον εντοιχισμό
του ηχείου/ων, το συνδέει με το
media player έτοιμο προς
λειτουγία

GP3.2

Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β
Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.

AVP3.1
EZ4

GP4.1

AVP4.1

ENERGIZING ELEMENTS Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
"Οι πανίσχυροί μας Ανεμοι"
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

Ο Εργολάβος Β, στέλνει
έγκαιρα οδηγίες, ως προς την
τελική θέση, για τον εντοιχισμό
του/ων monitors προς τον
εργολάβο Α, έτσι ώστε αυτό να
ταιριάξει απόλυτα σε σχέση με
το αφηγηματικό πάνελ του.

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β
Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.
Ο Εργολάβος "Α" προετοιμάζει
και εγκαθιστά το Μόνιτορ και
την κατάλληλη σύνδεση του
(καλωδίωση). Προετοιμασία της
κατάλληλης υποδοχής
εντοιχισμού σύμφωνα με την
οδηγία του Εργολάβου Β ως
προς την ακριβή θέση
προκειμένου να ταιριάξει με
ακρίβεια στο γραφικό που ο
Εργολάβος Β προετοιμάζει.
Στην συνέχεια εντοιχίζει το
Μόνιτορ και συνδέει, έτοιμο για
χρήση.

Ο Εργολάβος Β, στέλνει
έγκαιρα οδηγίες, ως προς την
τελική θέση, για τον εντοιχισμό
του/ων monitors προς τον
εργολάβο Α, έτσι ώστε αυτό να
ταιριάξει απόλυτα σε σχέση με
το αφηγηματικό πάνελ του.

AVP4.2

Ο Εργολάβος "Α" προετοιμάζει
και εγκαθιστά το Μόνιτορ και
την κατάλληλη σύνδεση του
(καλωδίωση). Προετοιμασία της
κατάλληλης υποδοχής
εντοιχισμού σύμφωνα με την
οδηγία του Εργολάβου Β ως
προς την ακριβή θέση
προκειμένου να ταιριάξει με
ακρίβεια στο γραφικό που ο
Εργολάβος Β προετοιμάζει.
Στην συνέχεια εντοιχίζει το
Μόνιτορ και συνδέει, έτοιμο για
χρήση.

Ο Εργολάβος Β, στέλνει
έγκαιρα οδηγίες, ως προς την
τελική θέση, για τον εντοιχισμό
του/ων monitors προς τον
εργολάβο Α, έτσι ώστε αυτό να
ταιριάξει απόλυτα σε σχέση με
το αφηγηματικό πάνελ του.

AVP4.3

Ο Εργολάβος "Α" προετοιμάζει
και εγκαθιστά το Μόνιτορ και
την κατάλληλη σύνδεση του
(καλωδίωση). Προετοιμασία της
κατάλληλης υποδοχής
εντοιχισμού σύμφωνα με την
οδηγία του Εργολάβου Β ως
προς την ακριβή θέση
προκειμένου να ταιριάξει με
ακρίβεια στο γραφικό που ο
Εργολάβος Β προετοιμάζει.
Στην συνέχεια εντοιχίζει το
Μόνιτορ και συνδέει, έτοιμο για
χρήση.

Ο Εργολάβος Α προετοιμάζει
την καλωδίωση και την εσοχή
στον χώρο για τον εντοιχισμό
του ηχείου/ων, το συνδέει με το
media player έτοιμο προς
λειτουγία

AP4.1

LINKS BETWEEN CONTRACTS

PART D: GRAPHIC AND AUDIOVISUAL PRODUCTIONS
EZ5

GP5.1

CAPTURING THE WIND
"Ταξιδιωτικές αναμνήσεις"

Ο Εργολάβος Β εφόσον
επιλέξει την κατάλληλη φωτό
για την συγκεκριμένη θέση
στέλνει σκηνογραφικές οδηγίες
στον Εργολάβο Α να
προετοιμάσει αντικείμενα στον
χώρο που θα δώσουν
τρισδιάστατη ρεαλιστική
συνέχεια στην φωτό που θα
λειτουργεί ως φόντο.

GP5.2

Ο Εργολάβος Α προετοιμάζει το
lightbox στο οποίο θα
τοποθετηθεί η εικόνα που θα
προετοιμάσει ο Εργολάβος Β.
και δίνει οδηγίες στον Εργολάβο
Β ως προς το τελικό μέγεθος
Στη συνέχεια αφού παραλάβει το
Εκτυπωμένο μέσο από τον
Εργολάβο Β τοποθετεί επί τόπου
του έργου και συνδέει το κουτί
για λειτουργία.

AVP5.1
Ο Εργολάβος Α προετοιμάζει
την καλωδίωση και την εσοχή
στον χώρο για τον εντοιχισμό
του ηχείου/ων, το συνδέει με το
media player έτοιμο προς
λειτουγία

AP5.1

EZ6

AVP6.1

HEALING THE SENSES
"Η Παραλία"

GP6.1

GP6.2

Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία πάνελ γραφικών
και φωτογραφιών. Εκτυπώσεις
σε κατάλληλο υλικό και
αποστολή για εγκατάσταση με
οδηγίες για τον Εργολάβο Α

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β
Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β
Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.

EZ7

AP6.1

Ο Εργολάβος Α προετοιμάζει
την καλωδίωση και την εσοχή
στον χώρο για τον εντοιχισμό
του ηχείου/ων, το συνδέει με το
media player έτοιμο προς
λειτουγία

AP6.2

Ο Εργολάβος Α προετοιμάζει
την καλωδίωση και την εσοχή
στον χώρο για τον εντοιχισμό
του ηχείου/ων, το συνδέει με το
media player έτοιμο προς
λειτουγία

GP7.1

AVP7.1

ENERGIZING ELEMENTS Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
"Our Endless Waters, our
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
healing Sun"
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

Ο Εργολάβος Β, στέλνει
έγκαιρα οδηγίες, ως προς την
τελική θέση, για τον εντοιχισμό
του/ων monitors προς τον
εργολάβο Α, έτσι ώστε αυτό να
ταιριάξει απόλυτα σε σχέση με
το αφηγηματικό πάνελ του.

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β
Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.
Ο Εργολάβος "Α" προετοιμάζει
και εγκαθιστά το Μόνιτορ και
την κατάλληλη σύνδεση του
(καλωδίωση). Προετοιμασία της
κατάλληλης υποδοχής
εντοιχισμού σύμφωνα με την
οδηγία του Εργολάβου Β ως
προς την ακριβή θέση
προκειμένου να ταιριάξει με
ακρίβεια στο γραφικό που ο
Εργολάβος Β προετοιμάζει.
Στην συνέχεια εντοιχίζει το
Μόνιτορ και συνδέει, έτοιμο για
χρήση.

AVP7.2

Ο Εργολάβος Β, στέλνει
έγκαιρα οδηγίες, ως προς την
τελική θέση, για τον εντοιχισμό
του/ων monitors προς τον
εργολάβο Α, έτσι ώστε αυτό να
ταιριάξει απόλυτα σε σχέση με
το αφηγηματικό πάνελ του.

Ο Εργολάβος "Α" προετοιμάζει
και εγκαθιστά το Μόνιτορ και
την κατάλληλη σύνδεση του
(καλωδίωση). Προετοιμασία της
κατάλληλης υποδοχής
εντοιχισμού σύμφωνα με την
οδηγία του Εργολάβου Β ως
προς την ακριβή θέση
προκειμένου να ταιριάξει με
ακρίβεια στο γραφικό που ο
Εργολάβος Β προετοιμάζει.
Στην συνέχεια εντοιχίζει το
Μόνιτορ και συνδέει, έτοιμο για
χρήση.

EZ8

GP8.1

AVP8.1

ENERGIZING ELEMENTS Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
"Our Warming and
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
Nourishing Land"
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

Ο Εργολάβος Β, στέλνει
έγκαιρα οδηγίες, ως προς την
τελική θέση, για τον εντοιχισμό
του/ων monitors προς τον
εργολάβο Α, έτσι ώστε αυτό να
ταιριάξει απόλυτα σε σχέση με
το αφηγηματικό πάνελ του.

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β
Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.
Ο Εργολάβος "Α" προετοιμάζει
και εγκαθιστά το Μόνιτορ και
την κατάλληλη σύνδεση του
(καλωδίωση). Προετοιμασία της
κατάλληλης υποδοχής
εντοιχισμού σύμφωνα με την
οδηγία του Εργολάβου Β ως
προς την ακριβή θέση
προκειμένου να ταιριάξει με
ακρίβεια στο γραφικό που ο
Εργολάβος Β προετοιμάζει.
Στην συνέχεια εντοιχίζει το
Μόνιτορ και συνδέει, έτοιμο για
χρήση.

Ο Εργολάβος Β, στέλνει
έγκαιρα οδηγίες, ως προς την
τελική θέση, για τον εντοιχισμό
του/ων monitors προς τον
εργολάβο Α, έτσι ώστε αυτό να
ταιριάξει απόλυτα σε σχέση με
το αφηγηματικό πάνελ του.

AVP8.2

Ο Εργολάβος "Α" προετοιμάζει
και εγκαθιστά το Μόνιτορ και
την κατάλληλη σύνδεση του
(καλωδίωση). Προετοιμασία της
κατάλληλης υποδοχής
εντοιχισμού σύμφωνα με την
οδηγία του Εργολάβου Β ως
προς την ακριβή θέση
προκειμένου να ταιριάξει με
ακρίβεια στο γραφικό που ο
Εργολάβος Β προετοιμάζει.
Στην συνέχεια εντοιχίζει το
Μόνιτορ και συνδέει, έτοιμο για
χρήση.

Ο Εργολάβος Β, στέλνει
έγκαιρα οδηγίες, ως προς την
τελική θέση, για τον εντοιχισμό
του/ων monitors προς τον
εργολάβο Α, έτσι ώστε αυτό να
ταιριάξει απόλυτα σε σχέση με
το αφηγηματικό πάνελ του.

AVP8.3

Ο Εργολάβος "Α" προετοιμάζει
και εγκαθιστά το Μόνιτορ και
την κατάλληλη σύνδεση του
(καλωδίωση). Προετοιμασία της
κατάλληλης υποδοχής
εντοιχισμού σύμφωνα με την
οδηγία του Εργολάβου Β ως
προς την ακριβή θέση
προκειμένου να ταιριάξει με
ακρίβεια στο γραφικό που ο
Εργολάβος Β προετοιμάζει.
Στην συνέχεια εντοιχίζει το
Μόνιτορ και συνδέει, έτοιμο για
χρήση.

EZ9

GP9.1

"Η υπαίθριος τρόπος ζωής
μας"

Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β
Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.

Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

GP9.2

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β
Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.

EXB9.1

Μαστίχα (Προβολή
Προϊόντος)

Εργολάβος B: Σχεδιασμός και Ο εργολάβος Α προετοιμάζει και
προετοιμασία Αφηγηματικού κατασκευάζει τον μεταλλικό
εκθέματος (μόνο το υλικό
σκελετό στον οποίο θα
παρουσίασης καθώς την
τοποθετηθούν τα Μέσα που θα
κατασκευή προετοιμάζει ο
προετοιμάσει ο Εργολάβος Β,
Εργολάβος Α), δημιουργικό
και θα ενημερώσει τον εργολάβο
κείμενο, γραφικά και
Β για τις τελικές διαστάσεις.
φωτογραφίες. Εκτυπώσεις σε
ο Εργολάβος Α τοποθετεί στην
κατάλληλα υλικά (ημιδιαφανή,
συνέχεια τα γραφικά που
αδιαφανή κλπ) και αποστολή
παραλαμβάνει από τον
για εγκατάσταση με οδηγίες για
Εργολάβο Β σύμφωνα με τις
τον Εργολάβο Α
οδηγίες του.

EXB9.2

Κρόκος Κοζάνης (Προβολή Εργολάβος B: Σχεδιασμός και Ο εργολάβος Α προετοιμάζει και
Προϊόντος)
προετοιμασία Αφηγηματικού κατασκευάζει τον μεταλλικό
εκθέματος (μόνο το υλικό
σκελετό στον οποίο θα
παρουσίασης καθώς την
τοποθετηθούν τα Μέσα που θα
κατασκευή προετοιμάζει ο
προετοιμάσει ο Εργολάβος Β,
Εργολάβος Α), δημιουργικό
και θα ενημερώσει τον εργολάβο
κείμενο, γραφικά και
Β για τις τελικές διαστάσεις.
φωτογραφίες. Εκτυπώσεις σε
ο Εργολάβος Α τοποθετεί στην
κατάλληλα υλικά (ημιδιαφανή,
συνέχεια τα γραφικά που
αδιαφανή κλπ) και αποστολή
παραλαμβάνει από τον
για εγκατάσταση με οδηγίες για
Εργολάβο Β σύμφωνα με τις
τον Εργολάβο Α
οδηγίες του.

EXB9.3

Ελαιόλαδο (Προβολή
Προϊόντος)

Εργολάβος B: Σχεδιασμός και Ο εργολάβος Α προετοιμάζει και
προετοιμασία Αφηγηματικού κατασκευάζει τον μεταλλικό
εκθέματος (μόνο το υλικό
σκελετό στον οποίο θα
παρουσίασης καθώς την
τοποθετηθούν τα Μέσα που θα
κατασκευή προετοιμάζει ο
προετοιμάσει ο Εργολάβος Β,
Εργολάβος Α), δημιουργικό
και θα ενημερώσει τον εργολάβο
κείμενο, γραφικά και
Β για τις τελικές διαστάσεις.
φωτογραφίες. Εκτυπώσεις σε
ο Εργολάβος Α τοποθετεί στην
κατάλληλα υλικά (ημιδιαφανή,
συνέχεια τα γραφικά που
αδιαφανή κλπ) και αποστολή
παραλαμβάνει από τον
για εγκατάσταση με οδηγίες για
Εργολάβο Β σύμφωνα με τις
τον Εργολάβο Α
οδηγίες του.

EZ10

GP10.1

AVP10.1

Εργολάβος B: Σχεδιασμός και
προετοιμασία Αφηγηματικού
πάνελ, δημιουργικό κείμενο,
γραφικά και φωτογραφίες.
Εκτυπώσεις σε κατάλληλο
υλικό και αποστολή για
εγκατάσταση με οδηγίες για
τον Εργολάβο Α

Ο Εργολάβος Β, στέλνει
έγκαιρα οδηγίες, ως προς την
τελική θέση, για τον εντοιχισμό
του/ων monitors προς τον
εργολάβο Α, έτσι ώστε αυτό να
ταιριάξει απόλυτα σε σχέση με
το αφηγηματικό πάνελ του.

Ο Εργολάβος “A” προετοιμάζει
την επιφάνεια εφαρμογής
κατάλληλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εργολάβου Β
Ο Εργολάβος "A" εγκαθιστά το
Εκτυπωμένο Μέσο, που έχει
παραλάβει από τον Εργολάβο Β,
επί τόπου του έργου.
Ο Εργολάβος "Α" προετοιμάζει
και εγκαθιστά το Μόνιτορ και
την κατάλληλη σύνδεση του
(καλωδίωση). Προετοιμασία της
κατάλληλης υποδοχής
εντοιχισμού σύμφωνα με την
οδηγία του Εργολάβου Β ως
προς την ακριβή θέση
προκειμένου να ταιριάξει με
ακρίβεια στο γραφικό που ο
Εργολάβος Β προετοιμάζει.
Στην συνέχεια εντοιχίζει το
Μόνιτορ και συνδέει, έτοιμο για
χρήση.

EZ0

GP0.1

Banner Graphic / Κάθετο
ο Εργολάβος Β σχεδιάζει το
γραφικό μεγάλων
θέμα, προετοιμάζει και
διαστάσεων τύπου Μπάνερ. εκτυπώνει σε ημιδιάφανο
ελαστικό λευκό ύφασμα προς
αποστολή στον Εργολάβο Α.

Ο εργολάβος Α προετοιμάζει
σύμφωνα με τις οδηγίες του
εργολάβου Β την ανάρτηση και
στήριξη του Banner.

Banner Graphic / Κάθετο
ο Εργολάβος Β σχεδιάζει το
γραφικό μεγάλων
θέμα, προετοιμάζει και
διαστάσεων τύπου Μπάνερ. εκτυπώνει σε ημιδιάφανο
ελαστικό λευκό ύφασμα προς
αποστολή στον Εργολάβο Α.

Ο εργολάβος Α προετοιμάζει
σύμφωνα με τις οδηγίες του
εργολάβου Β την ανάρτηση και
στήριξη του Banner.

Στην συνέχεια το τοποθετεί επί
Προετοιμάζει σύμφωνα με το τόπου του έργου.
υλικό που επιλέξει τις οδηγίες
στερέωσης του προς τον
Εργολάβο Α.

GP0.2

Στην συνέχεια το τοποθετεί επί
Προετοιμάζει σύμφωνα με το τόπου του έργου.
υλικό που επιλέξει τις οδηγίες
στερέωσης του προς τον
Εργολάβο Α.

GP0.3

Banner Graphic / Κάθετο
ο Εργολάβος Β σχεδιάζει το
γραφικό μεγάλων
θέμα, προετοιμάζει και
διαστάσεων τύπου Μπάνερ. εκτυπώνει σε ημιδιάφανο
ελαστικό λευκό ύφασμα προς
αποστολή στον Εργολάβο Α.

Ο εργολάβος Α προετοιμάζει
σύμφωνα με τις οδηγίες του
εργολάβου Β την ανάρτηση και
στήριξη του Banner.

Στην συνέχεια το τοποθετεί επί
Προετοιμάζει σύμφωνα με το τόπου του έργου.
υλικό που επιλέξει τις οδηγίες
στερέωσης του προς τον
Εργολάβο Α.

EGP0.2
EGP0.3

Wall wrap Vinyl Graphic

Εργολάβος Β:

Ο Εργολάβος Α θα στείλει όλες
τις απαραίτητες διαστάσεις και
Σχεδιασμός, προετοιμασία και
πληροφορίες για μεγέθη και
εκτύπωση γραφικών μεγάλων
στηρίξεις στον Εργολάβο Β
διαστάσεων σε 2d και 3D (με
προκειμένου να επιλεγεί από
την έννοια της πολυεπίπεδης,
κοινού το κατάλληλο υλικό και
ανάγλυφης σύνθεσης στον
τρόπος κατασκευής.
χώρο, γραφικού ή κατασκευής
ή συνδυασμό των δύο) σε
συνολικό βάθος έως 60εκ.
Θα προετοιμάσει έγκαιρα
οδηγίες και ενημερωτικό υλικό
προς τον εργολάβο Α
προκειμένου εκείνος να λάβει
εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις
από τις αρμόδιες αρχές.

