
 

 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11 / 2022 

 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ, Αλκμήνης 5 και Σφηττιών, 11854, Αθήνα, 

Τηλ: +30 2109282900, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL303, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

www.aefestival.gr, email ntheodoropoulos@aefestival.gr .  

2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με 

τον Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα και με την τελευταία τροποποίηση από τον Ν. 

4782/2021 (ΦΕΚ 376/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 540.640,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) για 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ». (CPV: 44211100).  

3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Αθήνα. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL303.  

4. Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και 

εγκατάσταση λυόμενων υποδομών/μονάδων στον αύλειο χώρο του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού. 

Συνολικά περιλαμβάνονται πέντε (5) αυτοτελείς λυόμενες μονάδες, που πρόκειται να τοποθετούνται 

προσωρινά εμπρός από την είσοδο του Ηρωδείου για να εξυπηρετήσουν τη βέλτιστη δυνατή 

λειτουργία του Φεστιβάλ Αθηνών κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής περιόδου (από τον Μάιο έως 

τον Οκτώβριο) και στη συνέχεια αποσυναρμολογούνται και φυλάσσονται μέχρι το επόμενο έτος. Οι 

μονάδες αυτές είναι: Η κεντρική υποδομή/μονάδα, η οποία αποτελείται από τρία τμήματα που 

περιλαμβάνουν υπέργεια βοηθητικά καμαρίνια, γραφεία, ιατρείο και αποθήκες, ενώ παράλληλα 

στεγάζει και τις υφιστάμενες υπόγειες κλίμακες που οδηγούν στα κεντρικά υπόγεια καμαρίνια. Το 

εκδοτήριο των εισιτηρίων. Το πωλητήριο, το οποίο αποτελεί χώρο διάθεσης εκδόσεων, 

αντικειμένων, προγραμμάτων και άλλων επετειακών ειδών του Φεστιβάλ. Τα δύο κυλικεία. Εκτός 

από τις παραπάνω λυόμενες υποδομές/ μονάδες, έχουν προβλεφθεί επιπλέον οι εξής υποστηρικτικές 

κινητές, αφαιρετές μονάδες που θα εξυπηρετούν τη λειτουργία των παραστάσεων: Αυτοφερόμενα 

πετάσματα (τρία τεμάχια). Κινητά ερμάρια (τέσσερα τεμάχια). Πλευρικές φραγές (δύο τεμάχια). 

Επίσης περιλαμβάνονται τα φορεία και κιβώτια ασφαλούς μεταφοράς των επί μέρους στοιχείων των 

λυόμενων κατασκευών προς και από την θέση εγκατάστασης.  

5. Η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας στην οποία αναφέρεται ο διαγωνισμός.  

6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  

7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: 14 μήνες (προσκόμιση και επί τόπου 

συναρμολόγηση των αγαθών εντός 6 μηνών, 8 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας).  

8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει 

ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η διακήρυξη με τα 

παραρτήματά της διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και 

στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.aefestival.gr.  

9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 04.07.2022, ώρα 11.00 

π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr). Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται 

με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς 

φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού 
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του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή  (βλ. αναλυτική διακήρυξη).  

10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και 

τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά.  

11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 04.07.2022 και ώρα 

14:00 μ.μ. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, μετά την επικύρωση της αξιολόγησής τους από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 8.720,00 €. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 

4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Εγγυητική προκαταβολής, σε περίπτωση λήψης, για 

ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 20.000,00 €  

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί 

με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., 

και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή 

ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 

μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ 

μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην 

περίπτωση τμηματικών παραδόσεων επιμέρους υποδομών/μονάδων. Το έργο έχει ενταχθεί στο 

Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο 

Ανάκαμψης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  

14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που 

πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Δικαίωμα συμμετοχής 

στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-

μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 

με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Στο βαθμό που καλύπτονται 

από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 

Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου 

ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

φορείς της Ένωση. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να 

διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα φορολογικά έτη 2018, 2019, 2020, 

τουλάχιστον 600.000,00 €. Τεχνική ικανότητα: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν: α) Κατά τη διάρκεια 

της τελευταίας τριετίας (έτη 2019, 2020, 2021) να έχουν ολοκληρώσει: α.1) Μία τουλάχιστον 

σύμβαση προμήθειας ή κατασκευής και εγκατάστασης παρόμοιου τύπου λυόμενων – 

συναρμολογούμενων μονάδων (μη τυποποιημένες ιδιοκατασκευές) για χρήση σε χώρους που 

εξυπηρετούν πολιτιστικές - καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 20% του 

προϋπολογισμού της σύμβασης στην οποία αφορά ο παρών διαγωνισμός, και α.2) Μία τουλάχιστον 

σύμβαση προμήθειας ή κατασκευής και εγκατάστασης παρόμοιου  τύπου λυόμενων – 

συναρμολογούμενων μονάδων (μη τυποποιημένες ιδιοκατασκευές) σε αρχαιολογικούς χώρους που 

φιλοξενούν την εκτέλεση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 10% του 

προϋπολογισμού της σύμβασης στην οποία αφορά ο παρών διαγωνισμός. β) Να έχουν εξασφαλίσει 

τη συνεργασία διπλωματούχου αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού ο οποίος θα αναλάβει την έκδοση 

έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για την τοποθέτηση και απομάκρυνση των  προσωρινών  

κατασκευών  και  θα έχει την επί τόπου ευθύνη και παρακολούθηση των σχετικών εργασιών 

ΑΔΑ: 639Ι469ΗΙ8-ΗΣΜ



 

συναρμολόγησης. γ) Να διαθέτουν είτε αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο συμφωνιών με συνεργάτες- 

υπεργολάβους: γ.1) κατάλληλο μηχανουργείο μεταλλικών κατασκευών με εμπειρία σε εκπόνηση 

σχεδίων κοπής και τον απαραίτητο εξοπλισμό για μεταλλικές κατασκευές ακριβείας, στο οποίο θα 

γίνουν οι μεταλλικοί σκελετοί και τα σχέδια κοπής, γ.2) ειδική παραγωγική μονάδα για το 

κουρμπάρισμα των φύλλων κόντρα πλακέ.  

15. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον 

της ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 

προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 

τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: δώδεκα 

μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

18. Ημερομηνία και παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της προκήρυξης: Επίσημη Εφημερίδα 2022/S 103-

288425, 30/05/2022.  

19. Διαδικασίες προσφυγής: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από 

τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και από το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) 

«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών».  

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτονται φορέα: στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022-078800/25.05.2022, ώρα 11:06 (Λουξεμβούργου).  

21. Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως 

επτά ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το αργότερο, τυχόν 

απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., 

μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. 
 

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. 

 

 

Ιωάννης Καπλάνης 
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