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ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΟΔΟΥ 

«Κοινές δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο 

πλαίσιο του έργου» (4.3.2) 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 



 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 105.387,60€ ΜΕ ΦΠΑ 

 

Στη Ρόδο, σήμερα Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και έκαναν 

αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  

  

1) Αφενός η Αστική Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Δ.ΕΤ.Α.Π. (στο εξής Αναθέτουσα Αρχή) με , Α.Φ.Μ. 

099658831, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ, η οποία αποτελεί την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου 

με έδρα τη Ρόδο  (Γρηγορίου Λαμπράκη αριθ 8, τκ 85131, τηλ 2241044280) που εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Πρόεδρο της κ. Ιωάννη Πάππου, και αφετέρου  

2) η εταιρεία με την επωνυμία GREAT-TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS – CONSULTING Ι.Κ.Ε. (στο εξής 

Ανάδοχος), με Α.Φ.Μ. 800587724, με έδρα Παπανικολή 22α, ΤΚ 15232, Χαλάνδρι, με αριθμό ΓΕΜΗ 

130958001000 που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Γιακουμάκη Μαρία, με ΑΔΤ ΑΖ 462925, λαμβάνοντας 

υπόψη: 

▪ Τη με αριθμ. 6/06-12-2018 απόφαση του αρμοδίου Οργάνου για την προκήρυξη του Διαγωνισμού 

και   

▪ Τη με αριθμ. 9/06-03-2019 απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού με την οποία κατακυρώνεται 

το έργο στην εταιρεία GREAT-TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS – CONSULTING Ι.Κ.Ε. 

▪ Το από 28-03-19 πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας GREAT-TRADE EXHIBITIONS 

AND EXPORTS – CONSULTING Ι.Κ.Ε. για την κατάρτιση και υπογραφή της παρούσας σύμβασης 

αποδέχονται τα παρακάτω: 

Την Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τη διακήρυξη 

αριθμ.69003/2018 για την προμήθεια υπηρεσιών «Κοινές δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων 

ή/και υπηρεσιών». Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην υλοποίηση του Παραδοτέου 

4.3.2  «Κοινές δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου» της 

Πράξης Go Brand και περιλαμβάνει: 

1. Τη διοργάνωση της συμμετοχής των Δικαιούχων της Πράξης και των clusters που αυτοί 

εκπροσωπούν στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών TUTTO FOOD, η οποία διοργανώνεται στο 

Μιλάνο της Ιταλίας, 6-9 Μαΐου 2019 

2. Την οργάνωση ελλαδικής και κυπριακής κουζίνας εντός του εκθεσιακού χώρου μία από τις μέρες 

λειτουργίας της έκθεσης 

3. Την οργάνωση 1 κοινού promo tour στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της ίδιας έκθεσης  

4. Την οργάνωση b2b συναντήσεων για τα μέλη των clusters που συστήθηκαν από τους δικαιούχους 

του έργου GoBrand στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της ίδιας έκθεσης  
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στο πλαίσιο του Παραδοτέου «Κοινές δράσεις προβολής-προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών-

κλαδικές μελέτες branding -follow ups» της Πράξης: «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του 

brand  name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και  υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην 

διασυνοριακή περιοχή» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-A Eλλάδα-Κύπρος 

2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 302150/YΔ4333-9/11/2017 της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης των προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και έχει λάβει κωδικό MIS 

5031778.  

H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και 

της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.  

 

Ο Ανάδοχος αναδείχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 5-9 06.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19AWRD004646763) απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής, ο δεύτερος συμβαλλόμενος,  με ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: €84.990,00€, 

χωρίς την αξία του Φ.Π.Α., (€105.387,60 με Φ.Π.Α.24%). 

 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τους 

όρους της Διακήρυξης αριθμ. 69003/2018 και της προσφοράς του δεύτερου συμβαλλόμενου, που όλα 

αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του συμφωνητικού αυτού και υποχρεώνουν τα δύο μέρη.  

 

Άρθρο 1 – Ορολογία   

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα δηλώνουν διαφορετικά, τις 

έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:  

 

Αναθέτουσα Αρχή: Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Δ.ΕΤ.Α.Π., με Α.Φ.Μ 099658831, η οποία 

αποτελεί την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο  (Γρηγορίου 

Λαμπράκη αριθ 8), η οποία με την υπ’ αριθμ. 6/06-12-2018  απόφασή της προκηρύσσει το διαγωνισμό 

αυτό.  

 

Αρμόδιος Αναθέτουσας Αρχής: Ο κ. Γεώργιος Τρουλλάκος που παρέχει σχετικές με την πορεία 

υλοποίησης του έργου πληροφορίες (τηλ: 2241044280, φαξ: 2241044283, e-mail: info@detap.gr και στη 

διεύθυνση διαδικτύου:  www.detap.gr).  

 

Διακήρυξη: Η  με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 69003 Διακήρυξη  και τα Παραρτήματα αυτής  

 

Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίθηκε η τελική επιλογή του 

Αναδόχου για την υλοποίηση του Προμήθειας.  

 

mailto:info@detap.gr
http://www.detap.gr/
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Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την υλοποίηση 

του Προμήθειας η οποία αναρτάται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ 

www.promitheus.gov.gr.  

 

Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία κατακυρώθηκε η Προμήθεια.  

 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα 

Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο 

και την παραλαβή των Παραδοτέων του Προμήθειας.  

 

Άρθρο 2 – Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης   

Με την παρούσα Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της 

αμοιβής που αναφέρεται κατωτέρω στην παρούσα, την υλοποίηση του Έργου «Κοινές δράσεις προβολής-

προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών-κλαδικές μελέτες branding -follow ups» της Πράξης: «Δράσεις 

προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και  υπηρεσιών 

της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 

Συνεργασίας «Interreg V-A Eλλάδα-Κύπρος 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 

302150/YΔ4333-9/11/2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των προγραμμάτων του στόχου 

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και έχει λάβει κωδικό MIS 5031778.  

H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και 

της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.  

 

Το Έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της  υπ΄αριθ 69003/2018  

διακήρυξης, στους  όρους της παρούσας και των Παραρτημάτων της που προσαρτώνται στην παρούσα 

και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής ως και της προσφοράς του αναδόχου.  

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών : 

1. Τη διοργάνωση της συμμετοχής των Δικαιούχων της Πράξης και των clusters που αυτοί εκπροσωπούν 

στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών TUTTO FOOD, η οποία διοργανώνεται στο Μιλάνο της Ιταλίας, 6-9 

Μαΐου 2019 

2. Την οργάνωση ελλαδικής και κυπριακής κουζίνας εντός του εκθεσιακού χώρου μία από τις μέρες 

λειτουργίας της έκθεσης 

3. Την οργάνωση 1 κοινού promo tour στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της ίδιας έκθεσης  

4. Την οργάνωση b2b συναντήσεων για τα μέλη των clusters που συστήθηκαν από τους δικαιούχους του 

έργου GoBrand στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της ίδιας έκθεσης  
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  

39154100, Περίπτερα Εκθέσεων 

79950000, Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

79952000, Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

 

Περαιτέρω, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου ισχύουν δεσμευτικά όπως περιγράφονται αναλυτικά 

στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης.  

 

Άρθρο 3 – Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος παράδοσης – Φάσεις Υλοποίησης - Παραδοτέα  

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έως έξι  (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.  

Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 

Άρθρο 4 – Χρονοδιάγραμμα  

1. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους όρους και στα Παραρτήματα της 

παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής   

2. Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα. Η 

υλοποίηση του Έργου θα γίνει σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών.  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διοργάνωση της συμμετοχής των Δικαιούχων της 

Πράξης και των clusters που αυτοί εκπροσωπούν 

στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών TUTTO 

FOOD, η οποία διοργανώνεται στο Μιλάνο της 

Ιταλίας, 6-9 Μαΐου 2019. 

Παραλαβή του περιπτέρου, πλήρως εξοπλισμένου, 

την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 και αποξήλωση του 

μετά τη λήξη της έκθεσης, ήτοι μετά τις 9 Μαΐου 

2019. 

Οργάνωση ελλαδικής και κυπριακής κουζίνας 

εντός του εκθεσιακού χώρου μία από τις μέρες 

λειτουργίας της έκθεσης. 

Την Τρίτη 7 Μαΐου 2019. 

Οργάνωση 1 κοινού promo tour στο Μιλάνο, στο 

πλαίσιο της ίδιας έκθεσης. 

Την Τρίτη  7  Μαΐου 2019. 

Οργάνωση b2b συναντήσεων για τα μέλη των 

clusters που συστήθηκαν από τους δικαιούχους 

του έργου GoBrand στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της 

ίδιας έκθεσης.  

Καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης, ήτοι 

από τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 έως και την Πέμπτη 

9 Μαΐου 2019. 

 Έκθεση Πεπραγμένων και αποστολή αποδεικτικού 

υλικού. 

25 Μαΐου 2019 
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3. Η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα 

μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή 

δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις περιπτώσεις αυτές 

ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

4. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  Αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της παρούσας.  

 

Άρθρο 5 – Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής – Παράδοση και Παραλαβή των 

Παραδοτέων και του Έργου συνολικά  

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) που συγκροτείται, με απόφαση του ΔΣ. Η αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής  θα εισηγείται  στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΕΤ.Α.Π. για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των όρων της 

παρούσας και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

2. Η ΕΠΠ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του Έργου και είναι 

αρμόδια για την έγκριση, πιστοποίηση και παραλαβή του Έργου συνολικά. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εξέλιξης 

του Έργου η ΕΠΠ συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της καλής 

εκτέλεσης των προδιαγεγραμμένων από την παρούσα σύμβαση εργασιών. Η ΕΠΠ δύναται να διενεργεί 

απροειδοποίητα δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν σε αυτούς 

διαπιστωθούν αποκλίσεις στους όρους της Σύμβασης ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, 

τότε η ΕΠΠ εισηγείται στην αρμόδια αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως 

έκπτωτου.  

3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και 

ο Ανάδοχος.  

4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
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που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση.  

6. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.   

8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων  με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης  ο ανάδοχος υπόκειται σε 

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

9.  Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

  

Άρθρο 6 – Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις  

1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, η  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
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Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από 

τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

2. Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η 

υλοποίηση του Έργου θα γίνει σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών. Σε 

περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του συνόλου του Έργου ή απόκλισης από τις ελάχιστες 

προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με 

τα παρακάτω:  

• ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 

0,2% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανώτατο όριο 1,4% επί του 

συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος  αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  

4. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα 

υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.  

5. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Όπου προσμετράται προθεσμία σε 

ημέρες, οι ημέρες αυτές είναι ημερολογιακές.  

6. Οι ρήτρες των παραδόσεων του Έργου θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα 

καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την αντίστοιχη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.  

7. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία 

συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε 

όλα τα μέλη της Ένωσης.   

  

Άρθρο 7 – Αμοιβή- Εγγυήσεις  

1. Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται σε ογδόντα 

τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (84.990€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, 

νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, μετά από συνολική έρευνα που 

πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι 

ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς 

καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Το εν λόγω τίμημα,  περιλαμβάνει επίσης όλες 

τις δαπάνες του Αναδόχου, οποιασδήποτε φύσης και είδους, οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία 

απαιτηθούν, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων συσκευασίας, ναύλων, ασφαλίστρων, δασμών, 

εξόδων εκτελωνισμού, φυλάκτρων, μεταφορικών, φόρων, και κέρδους του Αναδόχου, ρητά 
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συμφωνημένου ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά από τυχόν 

μελλοντική αξίωσή του από τα άρθρα 178, 179, 288 και ιδίως 388 Α.Κ., για το οποίο επιπλέον δηλώνει 

ότι αναδέχεται τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο Έργο και τη συγκεκριμένη σύμβαση, 

άλλως παραιτείται από τυχόν σχετική ενδεχόμενη αξίωσή του.  

Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού της αμοιβής του με 

ΦΠΑ. 

2. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.   

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή τα απαιτούμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016.   

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του Αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.   

5. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος 

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.   

6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.   

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.   

  

Άρθρο 8 – Τρόπος Πληρωμής  

1. Η πληρωμή θα γίνει  μετά την ολοκλήρωση του Έργου και την Οριστική Παραλαβή της έκθεσης 

πεπραγμένων μαζί με το σύνολο του αποδεικτικού υλικού (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),  από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή.   
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3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μεταξύ άλλων βαρύνεται με τα κάτωθι:  

α) Δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.4013/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Ανάδοχος 

βαρύνεται με κράτηση ύψους  0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, ανεξαρτήτως πηγής 

προέλευσης χρηματοδότησης, προκειμένου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Το ποσό της κράτησης θα κατατίθεται από την 

Αναθέτουσα σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για λογαριασμό της ΕΑΑΔΗΣΥ, η διαχείριση του οποίου 

γίνεται από την ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής της 

διαχείρισης.  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.  

γ) Κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, ανεξαρτήτου πηγής 

προέλευσης χρηματοδότησης, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).  

 

Άρθρο 9  – Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου – Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής  

1. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας σε  εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο ν. 4412/2016.  Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φέρει σε πέρας  το ανατεθέν έργο, όπως αυτό περιγράφεται στα 

άρθρα της σύμβασης, στα Παραρτήματα που προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της 

παρούσας.  

4. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και συστάσεις, την επιστημονική δεοντολογία με κάθε επιμέλεια και 
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επαγγελματική δεξιότητα και με εκείνο το υψηλό βαθμό ικανότητας και επαγγελματικής κρίσης που 

αρμόζει σε φορείς αναγνωρισμένους για την επιστημονική και τεχνική κατάρτιση τους.  

5. Το έργο οφείλει να εκτελεστεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις αρχές της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλαγών.   

6. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου 

των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και των αντιστοίχων κινδύνων. Ο Ανάδοχος 

φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου του έργου που αναλαμβάνει. Αναλαμβάνει 

επίσης την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και 

αληθινό για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-

οικονομική) που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του.  

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 

με την εκτέλεση του Έργου.  

8. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 

ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση.  

9. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της.  

10. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη - και απαλλάσσει την Αναθέτουσα Αρχή από κάθε 

ευθύνη - που θα αφορά τυχόν βλάβες ή ατυχήματα που προκληθούν στο πλαίσιο της έκθεσης και τα 

οποία σχετίζονται με τη δομή του περιπτέρου, τα υλικά κατασκευής, τον εξοπλισμό, το χειρισμό και 

τυχόν αλλοίωση των προϊόντων που θα εκτεθούν και θα προσφερθούν στο κοινό.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει την ασφάλιση αστικής ευθύνης, ασφάλειας εκθετών, ευθύνης του 

εργοδότη, εθνική ασφάλιση και τους φόρους που καταβάλλονται για το προσωπικό. Επίσης, πληροί τις 

προδιαγραφές που απαιτούνται από την Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων της Ιταλίας. 

11. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 

λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται 

δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν 

προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση 

μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με 

άλλο πρόσωπο, αντίστοιχης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 

Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο 

μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή 
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εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) 

ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

12. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

13. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως 

εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη 

περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

εκχώρησης, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το 

συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα ή εάν εκχωρηθούν σε Τράπεζα οικονομικά 

στοιχεία της παρούσας , δηλαδή οι Επιχειρηματικές Απαιτήσεις με την μορφή factoring, κατά τα ως 

άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα 

(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης 

της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.   

14. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, διαφήμιση, ή άλλου τύπου 

παρεμφερής δραστηριότητα η οποία θα συνδεθεί με τις υπηρεσίες της παρούσας χωρίς την έγκριση 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Άρθρο 10 – Αποζημίωση για Ζημίες  

1. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της 

προκήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή το 

Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ 

οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή επίσης δεν έχει υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό 

του Αναδόχου ή τρίτων.  

3. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης 

ή διαδικασίας κατά της Αναθέτουσας Αρχής εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους ζημίες που προκλήθηκαν 

από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Εάν η ως άνω 

απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής πριν τη λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα 
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Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης 

του τρίτου μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση.  

  

Άρθρο 11 – Έκθεση Πεπραγμένων και Αποδεικτικό Υλικό  

Μετά το πέρας της έκθεσης και κατόπιν της υλοποίησης των παραπάνω τεσσάρων (4) δράσεων, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών πλήρη φάκελο με: 

1. Φωτογραφίες και λοιπό οπτικοακουστικό υλικό από όλες τις δράσεις 

2. Πλήρη κατάλογο με τις προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις   

3. Παρουσιολόγια/δελτία συναντήσεων για τις υλοποιημένες επιχειρηματικές συναντήσεις  

4. Επαγγελματικές κάρτες των συμμετεχόντων στις επιχειρηματικές συναντήσεις και στο promo tour 

5. Πλήρες αρχείο με το σύνολο του οπτικοακουστικού, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που θα έχει 

παραχθεί για τις ανάγκες της βέλτιστης προβολής των clusters τόσο μέσα από το περίπτερο της 

έκθεσης όσο και από τις λοιπές δράσεις 

6. Έκθεση αξιολόγησης με τα αποτελέσματα από το σύνολο του υλοποιηθέντος έργου  

7. Κάθε νόμιμο και απαραίτητο παραστατικό που απαιτείται για την αποπληρωμή της αμοιβής του 

 

Άρθρο 12 – Υπεργολαβίες  

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση των συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης.  

2. Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του  Έργου 

υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά 

του. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 

αναδόχου.   

 

Άρθρο 13 – Ανεκχώρητο   

1. Η παρούσα σύμβαση και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτήν, είναι 

προσωπικά των μερών και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν, συνολικά ή εν μέρει, από 

κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλόμενου.   

2. Η εκχώρηση-μεταβίβαση της σύμβασης δύναται να συντελεσθεί  αποκλειστικά και μόνο για 

ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο 

και  ως προς την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Ο σοβαρός λόγος  δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσβάλλει τα δικαιώματα των υποψήφιων 

αναδόχων που μετείχαν στην διαδικασία και θα είχαν δικαίωμα στην ανάθεση της σύμβασης μετά από 

τυχόν έκπτωση του Αναδόχου.  



 

Σελίδα 14 

4. Σημειώνεται ότι πρέπει να υφίσταται νόμιμη αιτία που επιβάλλει την υποκατάσταση του 

Αναδόχου από συγκεκριμένο τρίτο και ότι η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής που ίσχυσαν για την 

ανάθεση της σύμβασης στο πρόσωπο εκείνου που υποκαθιστά δεν αρκεί δεδομένου ότι οι 

προϋποθέσεις αυτές πληρούνται και από τον δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο.   

5. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να γνωστοποιήσει τυχόν εκχώρηση-μεταβίβαση στην αρμόδια  

Διαχειριστική Αρχή   

  

Άρθρο 14 – Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον 

τριών (3) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 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 έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:   

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος 

προς την Αναθέτουσα Αρχή– υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτής - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο 

δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική της έγκριση.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 

στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο 

διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της 

εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους 

πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.  

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 

συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, 

έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά 

των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου 

καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά 

πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο.  

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά 

δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία 

του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που 

ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των 

τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του 

Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση.  



 

Σελίδα 15 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 

υπάλληλοι/συνεργάτες/υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 

υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην 

μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα 

Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.   

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται 

στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε 

καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του 

Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, 

στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς 

παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.  

  

Άρθρο 15 – Πνευματικά Δικαιώματα – Κυριότητα  

1. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, 

καθώς και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας 

χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον 

Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που 

μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη 

προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.   

2. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχή 

κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν 

στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση 

αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή 

τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.  

3. Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν 

κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον 

Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του 

Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό. 

 

Άρθρο 16 – Ανωτέρα Βία  

1. Ανωτέρα βία υπάρχει όταν η ενέργεια ενός εκ των δύο συμβαλλομένων, παρακωλύεται από 

τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός το οποίο δεν ήταν δυνατό να αποτραπεί ακόμη και με μέτρα άκρας 

επιμέλειας και σύνεσης.   
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2. Συμφωνείται ότι εάν στην παρούσα σύμβαση και στα παραρτήματά της έχουν συνομολογηθεί 

προθεσμίες, μέσα στις οποίες ο ένας εκ των συμβαλλομένων είναι υποχρεωμένος να κάνει μια 

ενέργεια ή να εκτελέσει κάποιο έργο, σε περίπτωση ανωτέρας βίας η λήξη των προθεσμιών αυτών 

αναστέλλεται, για ίσο χρονικό διάστημα προς το διάστημα που διήρκεσε αποδεδειγμένα το γεγονός 

που συνιστά ανωτέρα βία.  

3. Εφόσον το συμβαλλόμενο μέρος κάνει την ενέργεια ή εκτελέσει το έργο μέσα στην συμφωνηθείσα 

προθεσμία, συν το χρόνο που διήρκεσε το γεγονός που συνιστά την ανωτέρα βία, καμία απολύτως 

συνέπεια, οποιασδήποτε μορφής, δεν θα επέρχεται σε βάρος του από την αιτία αυτή, εκτός εάν άλλως 

έχει, τυχόν συμφωνηθεί ειδικά στην παρούσα σύμβαση.  

4. Επίσης, συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας 

σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη, εάν η παράβαση αυτών από το ένα μέρος οφείλεται 

αποκλειστικά σε ανωτέρα βία, καμία απολύτως συνέπεια, εκ των οριζομένων στην παρούσα σύμβαση, 

δεν θα επέρχεται σε βάρος της, εάν το συμβαλλόμενο μέρος εκπληρώσει το συγκεκριμένο όρο της 

σύμβασης μόλις εκλείψει το γεγονός που συνιστούσε την περίπτωση της ανωτέρας βίας και παρέλθει 

και ο χρόνος που διήρκεσε αυτή, εκτός εάν άλλως έχει, τυχόν, συμφωνηθεί ειδικά στην παρούσα 

σύμβαση.  

5. Τέλος, συμφωνείται ότι για να είναι νόμιμη η επίκληση, από οποιουσδήποτε από τους 

συμβαλλόμενους, της ύπαρξης ανωτέρας βίας υπέρ αυτού, πρέπει ο επικαλούμενος αυτήν α) μέσα σε 

πέντε (5) εργάσιμες  μέρες από την ημέρα που θα λάβει χώρα το συγκεκριμένο γεγονός, που κατά την 

άποψή του συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας, να το γνωστοποιήσει με έγγραφό του στον 

αντισυμβαλλόμενο και β) μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα εκλείψει το 

γεγονός αυτό, να το γνωστοποιήσει πάλι, με έγγραφό του, στον αντισυμβαλλόμενο, αναφέροντας 

συγχρόνως σ’ αυτό το συνολικό χρόνο που διήρκεσε, το γεγονός που συνιστούσε την περίπτωση 

ανωτέρας βίας. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος, ενεργώντας εύλογα και καλόπιστα, δεν αρνηθεί μέσα σε 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από την επόμενη των προαναφερόμενων προς αυτόν γνωστοποιήσεων, με 

έγγραφό του, το αληθές και νόμιμο του ισχυρισμού του εκ των συμβαλλομένων επικαλεσθέντος την 

συνδρομή ανωτέρας βίας, θεωρείται ότι αποδέχεται και συνομολογεί αυτόν. Εάν όμως αρνηθεί, με 

έγγραφό του, το αληθές και νόμιμο αυτού, το θέμα παραπέμπεται και επιλύεται οριστικά από τα 

αρμόδια Δικαστήρια της Ρόδου  σύμφωνα με το Άρθρο 24 της παρούσας σύμβασης.  

  

Άρθρο 17 – Καταγγελία και Λύση της Σύμβασης  

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση μεταξύ άλλων και για οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

1) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση ή/και 

παραβιάζει οποιονδήποτε όρο της παρούσας  
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2) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής   

3) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, 

στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.  

4) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

του επαγγέλματός του.  

5) Ο Ανάδοχος καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τους αναφερόμενους λόγους του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016  

6) H σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης   

7) O Aνάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας 

και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,  

8) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕ  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

3. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση της 

διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 

εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 

επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.  

4. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:  

1) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για 

την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.  

2) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή 

προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης 

φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (ψηφιακά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι 

συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.  
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3) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν 

άμεσα ή έμμεσα το έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του 

θα πράξουν το ίδιο.  

5. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την 

αξία του παρασχεθέντος μέρους του εξοπλισμού καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 

ημερομηνία καταγγελίας.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει, στις ως άνω περιπτώσεις που δικαιολογούν την καταγγελία της 

σύμβασης, την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον 

Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 

καταπίπτουν.  

7. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε 

ζημία που υπέστη για το τμήμα του έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της 

Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.  

  

Άρθρο 18 – Λοιπές Διατάξεις  

1. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες 

υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινωνική 

νομοθεσία.  

2. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις, τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών δεν 

επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως έχει.  

3. Κανένα σημείο της παρούσας Σύμβασης δεν πρέπει να ερμηνεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να 

παρέχει δικαιώματα ή ωφέλειες σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μέρος στην παρούσα 

Σύμβαση, εκτός εάν έχει ρητά προβλεφθεί διαφορετικά.   

4. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή 

την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών.  

5. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά 

προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:  

1) Η παρούσα σύμβαση με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν παραρτήματα Α και Β τα οποία 

αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της  

2) Η υπ΄ αριθμ. 2537/11-01-2019 και με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 69003 Διακήρυξη  

6. Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψιν για την ερμηνεία των όρων 

της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.   
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7. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την 

Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα η κα Ευαγγελία Μπελιμπασάκη, οδός 

Παπανικολή 22Α, τηλ.2107755080, fax: 2107755049, e-mail: e.belimpasaki@greatexhibitions.gr. Η 

κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση αυτή ή με φαξ ή με email.  

  

Άρθρο 19 – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία  

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει 

κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τους 

συμβαλλόμενους για φιλική διευθέτησή της με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η φιλική διευθέτηση της διαφοράς, τότε για 

την δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, αρμόδια κατά τόπο 

είναι τα Δικαστήρια της Ρόδου.  

2. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι δεσμευτικοί, ισχύουν υπέρ και κατά των 

συμβαλλομένων και των αντιστοίχων ειδικών και καθολικών διαδόχων αυτών. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνούν και αποδέχονται ότι κάθε ένας και όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι βασικοί και 

ουσιώδεις. Συνεπώς αποδέχονται και διαβεβαιώνουν ότι καθένας θα εκπληρώσει καλόπιστα όλες τις 

υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.  

3. Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην παρούσα δικαιώματα που πρέπει να ασκούνται εντός 

ορισμένης προθεσμίας, ενδεχόμενη μη ενάσκηση δικαιώματος από οποιοδήποτε μέρος ή παράλειψη 

να απαιτήσει την εκπλήρωση κάποιου από τους όρους της παρούσας σύμβασης δεν συνεπάγεται 

παραίτηση από το δικαίωμα ούτε εμποδίζει την ακόλουθη εκτέλεση του όρου αυτού.  

4. Σε κάθε περίπτωση διακοπής της εκτέλεσης του έργου, η Δ.ΕΤ.Α.Π.  διατηρεί τα αποκλειστικά 

δικαιώματα αξιοποίησης των μέχρι τότε παραχθέντων αποτελεσμάτων του έργου.   

5. Οποιαδήποτε κοινοποίηση ή ειδοποίηση ή γνωστοποίηση που είναι απαραίτητη δυνάμει των 

όρων της παρούσας θα απευθύνεται στη διεύθυνση που έκαστος των συμβαλλόμενων μερών δήλωσε 

στην αρχή της  σύμβασης ή σε κάθε περίπτωση στην έδρα του.  

  

Άρθρο 20 – Θέση της σύμβασης σε ισχύ  

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη.  

  

Άρθρο 21 – Τροποποίηση όρων της σύμβασης  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.   

mailto:e.belimpasaki@greatexhibitions.gr
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Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία 

των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί παράρτημα της αρχικής σύμβασης. Καμία 

τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη μεταβολή όρου ή διατάξεως της 

παρούσας σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές 

των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμβαλλόμενων μερών  

  

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, δύο (2) έλαβε η Αναθέτουσα και 

ένα (1) ο Ανάδοχος .  

  

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο 

  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  - Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Δ.ΕΤ.Α.Π., ως Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Δράσεις προώθησης και ενίσχυσης του brand name των 
επιλέξιμων προϊόντων ή / και  υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή» με 
ακρωνύμιο Go_Brand,  έχει αναλάβει την υλοποίηση του παραδοτέου 4.3.2 με τίτλο «Κοινές δράσεις 
προβολής -προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Go_Brand». 

Στο πλαίσιο του παραδοτέου, όλοι οι δικαιούχοι θα υλοποιήσουν κοινές δράσεις προβολής προώθησης 
εκτός επιλέξιμης περιοχής που περιλαμβάνουν:  

1. συμμετοχή σε μια διεθνή έκθεση τροφίμων -ποτών ή/και τουρισμού, σε ευρωπαϊκή πόλη  

2. οργάνωση ελλαδικής και κυπριακής κουζίνας, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας έκθεσης   

3. οργάνωση 1 κοινού promo tour σε 1 ευρωπαϊκή πόλη (στην ίδια με την έκθεση) 
4. οργάνωση Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων των μελών των cluster που συστήθηκαν από τους 

δικαιούχους του έργου GoBrand, στο πλαίσιο της ίδιας έκθεσης  

Στην 1η συνάντηση εταίρων που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, 24-25 Απριλίου 2018 οι εταίροι συζήτησαν 
διεξοδικά τις επιλογές που υπάρχουν για συμμετοχή σε διεθνή έκθεση εντός του 2019, βάσει και των 
προγραμματισμένων έως τότε εκθέσεων.  

Στη 2η προγραμματισμένη συνάντηση τους που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2018, 
λαμβάνοντας υπόψιν  

α) την έρευνα αγοράς που διεξήγαγε η Δ.ΕΤ.Α.Π. σχετικά με τις προγραμματισμένες για το έτος 2019 
διεθνείς εκθέσεις των προαναφερθέντων κλάδων  

β) τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις ευκαιρίες για άνοιγμα σε νέες αγορές των δέκα (10) 
clusters που υποστηρίζονται από  το έργο, δηλαδή: 

 

Περιοχή ευθύνης 1o Cluster 2o Cluster 

ΧΙΟΣ 
Παραδοσιακά Τρόφιμα Χίου Λικέρ Μαστίχα Χίου 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Cluster των Παραγωγών Μελιού 
Λασιθίου 

Cluster Παραγωγών Ελαιόλαδου 
Λασιθίου 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 
Cluster Aegean Cuisine Δωδεκανήσου Μελεκούνι Ρόδου (ΠΓΕ) 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
Cluster Aegean Cuisine Κυκλάδων Κυκλαδικός Οίνος 

ΧΙΟΣ 
Παραδοσιακά Τρόφιμα Χίου Λικέρ Μαστίχα Χίου 

ΚΥΠΡΟΣ 
Αυθεντικά παραδοσιακά γλυκά Κύπρου Αυθεντικά Χαρούπια Κύπρου 

 

Ομόφωνα οι εταίροι αποφάσισαν την υλοποίηση των προαναφερθέντων δράσεων προβολής στη 
Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών TUTTO FOOD, η οποία διοργανώνεται στο Μιλάνο της Ιταλίας, 6-9 
Μαΐου 2019.  

https://www.gobrand.gr/2018/10/12/%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%81-%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%af%cf%87%ce%b1-%cf%87%ce%af%ce%bf%cf%85/
https://www.gobrand.gr/2018/10/17/cluster-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%8d-%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b8%ce%af%ce%bf%cf%85/
https://www.gobrand.gr/2018/10/17/cluster-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%8d-%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b8%ce%af%ce%bf%cf%85/
https://www.gobrand.gr/2018/10/14/aegean-cuisine/
https://www.gobrand.gr/2018/10/15/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%b9/
https://www.gobrand.gr/2018/10/14/aegean-cuisine-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82/
https://www.gobrand.gr/2018/10/13/%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82/
https://www.gobrand.gr/2018/10/12/%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%81-%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%af%cf%87%ce%b1-%cf%87%ce%af%ce%bf%cf%85/
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Στην κατεύθυνση αυτή, οι προσφορές των υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει να 

προσανατολίζονται στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών TUTTO FOOD  και να περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον τα κάτωθι: 

1. Τη διοργάνωση της συμμετοχής των Δικαιούχων της Πράξης και των clusters που αυτοί 

εκπροσωπούν στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών TUTTO FOOD, η οποία διοργανώνεται στο 

Μιλάνο της Ιταλίας, 6-9 Μαΐου 2019. Πιο αναλυτικά, οι προσφορές των υποψήφιων οικονομικών 

φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 Επικοινωνία με τη διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης καθόλη τη διάρκεια προετοιμασίας της 

συμμετοχής και έως την ολοκληρωτική εξόφληση των δαπανών 

 Επικοινωνία με τους συνεργάτες της διοργανώτριας σε ότι αφορά την ενοικίαση εξοπλισμού, 

αποθήκευση προϊόντων, δημιουργία υλικού προβολής, δράσεις προβολής   

 Ενοικίαση περιπτέρου επιφάνειας 70τμ, σε στεγασμένο σημείο εντός του εκθεσιακού κέντρου 

Διαμόρφωση του περιπτέρου με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την προβολή των 10 clusters και 

συγκεκριμένα:  

o Αναβαθμισμένη, καλαίσθητη κατασκευή περιπτέρου, με σήμανση των 10 clusters (μετόπη 

και εκτύπωση στην πλάτη του περιπτέρου), πάτωμα με επίστρωση μοκέτας, σταθερή δομή 

(panel), ανεξάρτητη μικρή αποθήκη με κλειδί, για τις ανάγκες του περιπτέρου 

o 10 info desks, 10 ράφια,  10 τραπεζάκια συναντήσεων, 10 θήκες για έντυπα, , 10 σκαμπό 

και 20καρέκλες, φωτισμό πάνω από κάθε Info desk, τουλάχιστον 10 πρίζες, 10 καλαθάκια 

αχρήστων, 5 τηλεοράσεις plasma για προβολή οπτικοακουστικού υλικού από usb stick. 

Επίσης, γυάλινα ποτήρια και τακτικό πλύσιμο τους κατά τη διάρκεια της έκθεσης, 

πτυελοδοχεία,   

o Κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών του περιπτέρου (παροχή και σύνδεση ρεύματος 

με δυνατότητα να υποστηρίξει έως 3 ψυγεία σε 24ωρη βάση, καθαριότητα, φύλαξη, 

σύνδεση στο διαδίκτυο κτλ), αποκομιδή και απομάκρυνση συσκευασιών και 

απορριμμάτων 

o Προβολή των clusters (πχ με banners) στις κεντρικές μετόπες των ομαδικών περιπτέρων 

αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους της έκθεσης  

o Μεταφορά και ασφάλιση των προϊόντων μας και παράδοση αυτών στο περίπτερο μας. 

Εκτίμηση για 5 ευρωπαλέτες που θα μεταφερθούν με ευθύνη του αναδόχου από κεντρικό 

σημείο της Ελλάδας που θα υποδείξει  – τα προϊόντα θα σταλούν από την περιοχή του 

κάθε Δικαιούχου με δική του ευθύνη. Για ιδιαίτερα ευπαθή προϊόντα θα υπάρξει έγκαιρη 

ενημέρωση 
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o Registration fee και βασική καταχώρηση των 10 clusters στον επίσημο έντυπο και 

ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης  

 

o Παρουσία στελεχών του αναδόχου τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη 

λειτουργία της έκθεσης 

o Δυνατότητα για πρόσθετες παροχές, εφόσον προκύψει ανάγκη, πάντα κατόπιν 

συνεννόησης  

 Τη μέριμνα για την ομοιόμορφη και κατάλληλη κατανομή της επιφάνειας και του εξοπλισμού του 

περιπτέρου στα 10 clusters 

 Την επικοινωνία με τους Δικαιούχους του έργου και τα μέλη των clusters που θα έχουν φυσική 

παρουσία ή/και θα στείλουν δείγματα προϊόντων στην έκθεση  

 Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση του υλικού προβολής των Δικαιούχων και των μελών των clusters 

που θα προβληθούν μέσα από το περίπτερο   

 Το σχεδιασμό, την παραγωγή και τοποθέτηση του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που θα 

υποστηρίξει το περίπτερο, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή. Συγκεκριμένα, 

εκτυπώσεις στην πλάτη του περιπτέρου και τα info desks, καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα της 

έκθεσης. 

 20 κάρτες εκθετών, για ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης των εκπροσώπων των 

Δικαιούχων και των clusters, για όλες τις μέρες της έκθεσης 

 Προσκλήσεις επισκεπτών, 20 για κάθε cluster και 20 για κάθε δικαιούχο, συνολικά 300  

 Υπηρεσίες διερμηνείας (Αγγλικά – Ιταλικά) 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμα στη Δ.ΕΤ.Α.Π. μία ημέρα πριν την έναρξη της 

έκθεσης. 

 

2. Την οργάνωση ελλαδικής και κυπριακής κουζίνας. Ειδικότερα, λόγω του χαρακτήρα των clusters, η 

ελλαδική κουζίνα θα είναι κατ’ουσίαν Αιγαιοπελαγίτικη Κουζίνα – Aegean Cuisine.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση της συγκεκριμένης δράσης εντός του εκθεσιακού χώρου μία 

από τις μέρες λειτουργίας της έκθεσης. Συγκεκριμένα, θα αναλάβει  

1. την εύρεση του κατάλληλου χώρου - κουζίνας, εντός του εκθεσιακού χώρου 

2. τη διασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού για την υλοποίηση των συνταγών (μαγειρικά σκεύη, 

αναλώσιμα κτλ)  

3. την επιλογή, προμήθεια και μεταφορά των απαραίτητων πρώτων υλών από την Ελλάδα 

(Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Χίο, Κρήτη) και την Κύπρο, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους 

Δικαιούχους 

4. την επιλογή των σεφ – τουλάχιστον 2- που θα παρασκευάσουν τα αιγαιοπελαγίτικα και κυπριακά 

πιάτα, με κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής, αμοιβής αυτών, καθώς και για  
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5. την παρουσίαση των πιάτων αυτών στους επισκέπτες της έκθεσης και τους προσκεκλημένους 

opinion leaders. 

 

 

3. Την οργάνωση 1 κοινού promo tour στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της έκθεσης TUTTO FOOD 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη διοργάνωση εκδήλωσης, διάρκειας 2 ωρών, για την παρουσίαση 

και δικτύωση των clusters και των μελών τους με δημοσιογράφους των σχετικών αντικειμένων, 

opinion leaders, bloggers, δημιουργούς ντοκιμαντέρ, δίκτυα προβολής (έντυπα, τηλεοπτικά, 

ραδιοφωνικά, διαδικτυακά).  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μία από τις μέρες λειτουργίας της έκθεσης, σε χώρο  ειδικά 

διαμορφωμένο με οπτικοακουστικό εξοπλισμό (πχ χώρο εκδηλώσεων του εκθεσιακού κέντρου).  

Θα περιλαμβάνει προβολή οπτικοακουστικού υλικού (των σποτ που θα έχουν παραχθεί), 

παρουσίαση των clusters και των δυνατοτήτων που έχουν οι επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους.  

 

4. 1 επιχειρηματική αποστολή στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της έκθεσης TUTTO FOOD 

Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση επαγγελματικών 

συναντήσεων (Β2Β) από τους επιχειρηματίες που θα υποστηρίξουν με την παρουσία τους τη 

συμμετοχή των clusters. Από κάθε δικαιούχο και ανα cluster θα προκριθούν (δοθούν στον ανάδοχο) 

το πολύ έως τέσσερις (4) επιχειρηματίες για την αναζήτηση αντίστοιχων επιχειρηματιών του 

εξωτερικού για την πραγματοποίηση των Β2Β συναντήσεων. 

Για τις συναντήσεις αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθεί η σχετική πλατφόρμα της έκθεσης αλλά και κάθε 

άλλη πηγή (πχ γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο 

Μιλάνο, τα οικεία Επιμελητήρια κα 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την επικοινωνία με τους Δικαιούχους του έργου και τους επιχειρηματίες 

που θα συμμετέχουν προκειμένου να καταγράψει το ενδιαφέρον τους και τους κλάδους με τους 

οποίους θα προτιμούσαν να έρθουν σε επαφή. Στη συνέχεια, θα αναλάβει να βρει τις 

επιχειρήσεις/φορείς/άτομα που ανταποκρίνονται στους προαναφερθέντες κλάδους και να 

προγραμματίσει επιχειρηματικές συναντήσεις, στο πλαίσιο πάντα της έκθεσης TUTTO FOOD. 

Επίσης, ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για τις όποιες αλλαγές συμβούν στον προγραμματισμό των 

συναντήσεων καθώς και για την απρόσκοπτη πραγματοποίηση αυτών και τη συμπλήρωση σχετικού 

δελτίου (αποδεικτικό, με υπογραφές). Το δελτίο αυτό θα αποτελεί και το αποδεικτικό της 

πραγματοποίησης των συναντήσεων.  Επιπλέον, ο ανάδοχος θα αναλάβει να προσκαλέσει σημαντικούς 

αγοραστές του κλάδου για επίσκεψη στο περίπτερο και να  

 

παρέχει έγκυρα στοιχεία για την αγορά ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους επαγγελματίες του 

κλάδου διεθνώς. 



 

Σελίδα 26 

 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλα τα κόστη για όλες τις παραπάνω δράσεις: ενοικίαση χώρων, εξοπλισμού, 

μεταφοράς προϊόντων και εξοπλισμού από την έδρα του κάθε εταίρου έως και το εκθεσιακό κέντρο καθώς 

και τους χώρους διεξαγωγής των επαγγελματικών συναντήσεων Β2Β και της εκδήλωσης για την 

Αιγαιοπελαγίτικη και την Κυπριακή Κουζίνα.  

Επίσης, ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα διαθέσει τουλάχιστον ένα (1) μέλος της ομάδας έργου για όλες τις 

μέρες που θα λάβουν χώρα οι παραπάνω δράσεις στο πλαίσιο της έκθεσης TUTTO FOOD, το οποίο θα 

συνοδεύει την αποστολή και θα είναι υπεύθυνο για την επίλυση των όποιων θεμάτων προκύψουν επί 

τόπου.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει την ασφάλιση αστικής ευθύνης, ασφάλειας εκθετών, ευθύνης του 

εργοδότη, εθνική ασφάλιση και τους φόρους που καταβάλλονται για το προσωπικό. Επίσης, πληροί τις 

προδιαγραφές που απαιτούνται από την Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων της Ιταλίας. 

Μετά το πέρας της έκθεσης και κατόπιν της υλοποίησης των παραπάνω τεσσάρων (4) δράσεων, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών πλήρη φάκελο με: 

 

1. Φωτογραφίες και λοιπό οπτικοακουστικό υλικό από όλες τις δράσεις 

2. Πλήρη κατάλογο με τις προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις   

3. Παρουσιολόγια/δελτία συναντήσεων για τις υλοποιημένες επιχειρηματικές συναντήσεις  

4. Επαγγελματικές κάρτες των συμμετεχόντων στις επιχειρηματικές συναντήσεις και στο promo 

tour 

5. Πλήρες αρχείο με το σύνολο του οπτικοακουστικού, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που θα 

έχει παραχθεί για τις ανάγκες της βέλτιστης προβολής των clusters τόσο μέσα από το περίπτερο 

της έκθεσης όσο και από τις λοιπές δράσεις 

6. Έκθεση αξιολόγησης με τα αποτελέσματα από το σύνολο του υλοποιηθέντος έργου  

7. Κάθε νόμιμο και απαραίτητο παραστατικό που απαιτείται για την αποπληρωμή της αμοιβής 

του 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Τόπος υλοποίησης του παραδοτέου είναι το εκθεσιακό κέντρο RHO / FIERA MILANO στο Μιλάνο της 
Ιταλίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Οι εργασίες που απαιτούνται για την προετοιμασία 
της έκθεσης και τον προγραμματισμό των υπόλοιπων δράσεων θα γίνουν σε τόπο επιλογής αναδόχου.  

 
 

 

 

 



Οικονομική Προσφορά  
 

Προς:    

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ – Δ.ΕΤ.Α.Π. 

Θέμα:  

«Κοινές δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου» 

 Αρ. Διακήρυξης:   

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων του Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει 

πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, υποβάλλουμε την 

κάτωθι οικονομική μας προσφοράς σύμφωνα τα οριζόμενα στα Έγγραφα του Διαγωνισμού 

2. Το συνολικό ποσό της Οικονομικής Προσφοράς  είναι: 

(αριθμητικώς)……84.990,00€.... 

(ολογράφως)…ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα Ευρώ και μηδέν σέντ πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α.,  

3. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

6  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του 

 

............................. ......................................... 

Όνομα υπογράφοντος ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος 

ΑΔΤ: ΑΖ 462925 

Ιδιότητα υπογράφοντος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ / ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Ημερομηνία 1/2/2019 

Στοιχεία Προσφέροντος1  

Όνομα Προσφέροντος GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS – 

CONSULTING Ι.Κ.Ε. 

 

 

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία  και τα 

στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.  

Σημείωση 2:   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 

 


		2019-04-08T09:14:23+0300
	GEORGIOS TROULLAKOS




