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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ειρ. Καγιαμπάκη
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31, 101 83 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 213 136 1670
E-mail: e.kagiabaki@ypes.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 63174

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την
«Κατασκευή περιπτέρου για τη συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών στην 85η ΔΕΘ».

Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην κατασκευή περιπτέρου
προκειμένου να συμμετέχει στην 85η ΔΕΘ (11-19/09/2021), με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (τ. Εσωτερικών)

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει βάσει του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α'/08.08.2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
και ιδίως τις διατάξεις περί απευθείας ανάθεση του άρθρου 118.

Η πρόσκληση απευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ
3 του ν. 4412/2016 και σε έναν οικονομικό φορέα, ήτοι στην εταιρεία «ΔΕΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
– HELEXPO A.E.». Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων
ΦΟΡΕΑΣ
που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
21.000,00 €
Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.

24%

ΝΟΜΙΣΜΑ

Ευρώ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η κατασκευή περιπτέρου, εμβαδού
190,00 τ.μ. (HALL 15, Std 28) στην έκθεση «85η Δ.Ε.Θ.», που θα
πραγματοποιηθεί, 11-19/09/2021 στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO ΔΕΘ, για
την προβολή των δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων
του (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΑΣΕΠ,
ΕΚΔΔΑ, ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.),σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
πρόσκλησης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
– ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
CPV

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 20η/09/2021
Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206
ΑΛΕ 2420907001 «Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια»
Φόρος: 8% (οκτώ τις εκατό) για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το
άρθρο 64 του ν.4172/2013.
Κρατήσεις: 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, σύμφωνα
με τα άρθρα 375 παρ. 7 και 350 παρ. 3 αντίστοιχα του Ν. 4412/2016.
39154100 – 7 Περίπτερα εκθέσεων
Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 σε κλειστό σφραγισμένο
φάκελο .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ –
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και
μέσα στο φάκελο της θα πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω :
α. αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας
β. αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας
γ. πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης με τις πιθανές τροποποιήσεις ή
για φυσικά πρόσωπα Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου
Επιτηδευματία
ε. απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών του Δ.Σ. ή
του Φυσικού Προσώπου, με ημερομηνία έκδοσης έως τρείς (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους. Σε περίπτωση αναμονής έκδοσής τους,
δύναται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 παρ. 4 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν
εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 73 του ν.4412/2016.
στ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει επιβληθεί
σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου η οριζόντια ρήτρα αποκλεισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι προαναφερόμενες υπεύθυνες
δηλώσεις υποβάλλονται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Οι
υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους, (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
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προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών/Τμήμα Προμηθειών
Υπόψη κ. Καγιαμπάκη
Λ. Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
Email: e.kagiabaki@ypes.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις: 213 13 13 115 και
213 13 61 670
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ
www.ypes.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Τεχνική περιγραφή
Το περίπτερο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
1.





Δάπεδο:
Είδος: Δάπεδο διαστάσεων 19.00x10.00x0.10m.
Υπόστρωμα : Υπερυψωμένο δάπεδο, 190,00m2.
Επίστρωση: Λευκή μελαμίνη, με αλουμινογωνία στα τελειώματα.
Ράμπα: 3.00x1.00m.

2. Δομή:







Είδος: Ξυλοκατασκευές MDF.
Bαφή: Γκρι, πορτοκαλί και λευκές λεπτομέρειες.
Ύψος: Ανώτερο: 4.00m
Αποθήκη: 7.00x2.00xmax4.00m & min 3.00, ανοιγόμενη πόρτα με κλειδαριά, 1τεμ.
Ειδικές κατασκευές:
A. Bar

Ξύλινη κατασκευή infodesk 1.00x0.50x1.00m με αποθηκευτικό χώρο & προστατευτικό plexi
glass στην όψη, 7τεμ.
B.
Λοιπές κατασκευές

Δάπεδο στο χώρο των παρουσιάσεων, από γκρι μελαμίνη, με διαστάσεις
7.00x1.50x0.10m, 1 τεμ.

Διαχωριστικά τοιχία, με διαστάσεις 3.50x0.20x3.20m. στην μια πλευρά τους τοποθετείται
“κορνίζα” από φυσική ξυλεία (στο φυσικό της χρώμα) όπου ακολουθεί το σχήμα των
τοιχίων. Επιπλέον, κάθετα στις κατασκευές τοποθετούνται επιφάνειες από διάφανο
πράσινο plexi glass με “κορνίζα” από φυσική ξυλεία (στο φυσικό της χρώμα), 4τεμ.

Κατασκευή στρόγγυλης ζαρντινιέρας διαστάσεων Φ0.70x0.60m, 4 τεμ.

Κατασκευή podium, 1 τεμ.

Τοποθέτηση δενδρυλλίων ελιάς, 4τεμ.

Η παραπάνω δομή είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης.
3. Ψηφιακές εκτυπώσεις - Επιγραφές:







Ψηφιακή εκτύπωση στην όψη του αποθ. χώρου 7.00x4.00m.– 1 τεμ.
Επιγραφή “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ” αμφίπλευρα στα διαχωριστικά τοιχία – 8 τεμ.
Logos των τεσσάρων προγραμμάτων αμφίπλευρα στα διαχωριστικά τοιχία – 8 τεμ.
Logos Γραμματειών & Φορέων στα infodesk – 7 τεμ.
Τίτλοι Υπουργείου, Γραμματειών και logos φορέων τοποθετημένα στην αποθήκη – 8 τεμ.
Επιγραφή Γραμματειών & Φορέων αμφίπλευρα στα διαχωριστικά τοιχία – 14 τεμ.

Τα ψηφιακά αρχεία για την εκτύπωση των γραφικών του περιπτέρου θα παραδοθούν σε
κατάλληλο format. Για γραφικές απεικονίσεις πέραν των περιγραφομένων θα υπάρχει αντίστοιχη
χρέωση κατόπιν συνεννόησης.
Οι παραπάνω εκτυπώσεις – επιγραφές είναι ενδεικτικές και δύναται να τροποποιηθούν μέχρι την
υπογραφή της σύμβασης.

4. Επίπλωση - Εξοπλισμός




Τραπέζι : 4τεμ.
Bar stool λευκά: 7 τεμ.
Καρέκλα λευκή: 20 τεμ.
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Καρέκλα λευκή: 16 τεμ.
Εξοπλισμός αποθήκης:
Ψυγείο μικρό: 2 τεμ.
Καλόγερος ρούχων: 2 τεμ.
Καφετιέρα: 1 τεμ.
Ραφιέρα δομής: 5 τεμ.
Καλάθι αχρήστων: 1 τεμ.

Η παραπάνω επίπλωση και ο εξοπλισμός είναι ενδεικτικά και δύναται να τροποποιηθούν μέχρι
την υπογραφή της σύμβασης.
5. Φωτισμός:






Γενικός : LED 100W
Ηλεκτρολογικές καλωδιώσεις, εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σωμάτων από τον
εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο.
Κεντρικός πίνακας με διακόπτη ασφαλείας.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα γίνει συμφώνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και τις
απαιτήσεις του διοργανωτή. Προβλέπεται κεντρικός πίνακας διανομής στον αποθηκευτικό
χώρο με διακόπτες ασφαλείας για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

6. Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός:



Οθόνες LED 75”(με ήχο).
Ηχητική Εγκατάσταση (χειλόφωνο, ηχεία, ασυρμ. μικρόφωνο).

Ο παραπάνω οπτικοακουστικός εξοπλισμός είναι ενδεικτικός και δύναται να τροποποιηθεί μέχρι
την υπογραφή της σύμβασης.

7. Παράδοση περιπτέρου
Ως ημερομηνία παράδοσης του περιπτέρου ορίζεται η παραμονή της έκθεσης. Το περίπτερο
παραδίδεται καθαρό.
8. Αποξήλωση περιπτέρου
Μετά το πέρας της έκθεσης απαιτείται η αποξήλωση του περιπτέρου.
9. Τεχνική Υποστήριξη
Στη διάρκεια της έκθεσης θα βρίσκεται στη διάθεση της αναθέτουσα αρχής το κατάλληλο
προσωπικό του αναδόχου στον εκθεσιακό χώρο, για οποιοδήποτε τεχνική υποστήριξη.
10. Υπερσυμβατικές εργασίες
Για επιπλέον εργασίες που δεν αναφέρονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή, θα υπάρχει
αντίστοιχη κοστολόγηση και τιμολόγηση κατόπιν συμφωνίας και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη.

11. Τροποποιήσεις εργασιών
Ενδέχεται να γίνουν αλλαγές
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