
 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού της 1ης Απριλίου 2019 

 
Στο Ψυχικό σήμερα, Δευτέρα 1.4.2019 και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ε.Ι.Π., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κου Κωνσταντίνου Τσουκαλά και υπό την προεδρία 
του.  
 
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν: ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ηλίας Νικολακόπουλος, η Ταμίας κα Ιουλία 
Σκουνάκη και τα μέλη κ.κ. Αθηνά Αθανασίου, Μιχαήλ Ευστράτιος Δαρατζίκης, Πασχάλης Κιτρομηλίδης, 
Δημήτρης Κυρτάτας, Γεώργιος Παπαναστασίου (μέσω Skype), Μιχάλης Σπουρδαλάκης και Γιάννης 
Ψυχοπαίδης. 
 
Απόντα ήταν τα μέλη κ.κ. Κώστας Γαβράς, Κωνσταντίνος Γραμμένος και Παναγιώτης Κουνάδης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, ελήφθη η κάτωθι απόφαση: 

 
 

Θέμα:  Έγκριση για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Ενοικίαση περιπτέρων για τη διοργάνωση της 
16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης» 

 
Απόφαση 293/9 

 
Το Δ.Σ. του Ε.Ι.Π., λαμβάνοντας υπόψη: 

• τη με αριθμ. 6899/10.10.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 
Θεσσαλονίκης» και MIS 5002343 στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  

• το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της ανωτέρω αναφερόμενης ενταγμένης Πράξης, 
• τις διαπιστωμένες ανάγκες του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού για τον έγκαιρο 

προγραμματισμό της υλοποίησης της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, 
• την έρευνα αγοράς που έχει διεξαχθεί από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και τους συνεργάτες 

του προκειμένου να εξευρεθούν χώροι κατάλληλοι προς ενοικίαση, δηλαδή χώροι που να 
πληρούν σωρευτικά τις εξής αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διοργάνωση της 16ης Διεθνούς 
Έκθεσης Βιβλίου: 

- χωροθέτηση εγκατάστασης σε κεντρικό σημείο της πόλης της Θεσσαλονίκης και σε άμεση 
σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
- επάρκεια διαθέσιμων χώρων συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 11.500 τ.μ.,  
- διαθεσιμότητα αίθουσας συνεδριάσεων συνολικού εμβαδού 150 τ.μ. 



 

- κατάλληλη υποδομή για την υποστήριξη μεγάλων εκθέσεων και μεγάλου αριθμού εκθετών, 
κατόπιν της οποίας επιβεβαιώθηκε ότι δεν υφίστανται άλλοι χώροι πλην αυτών της ΔΕΘ – 
ΗELEXPO που να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, 

 
Εγκρίνουμε 

 
την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Ενοικίαση περιπτέρων  για τη διοργάνωση της 16ης Διεθνούς 
Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης» στη ΔΕΘ – ΗELEXPO. 
 
Οι όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί περιλαμβάνονται στο σχέδιο της σύμβασης που επισυνάπτεται 
στην παρούσα απόφαση.  

 
Το παρόν θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

 
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού 

 

 

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς  

 

 

 

 

 

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 



 

 

 
Στρατηγού Καλλάρη 50,154 52 Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα 

http://hfc-worldwide.org/athens/ 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 
Στο Ψυχικό σήμερα, ……………………….. (……) Απριλίου 2019, στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη, αριθ. 50, οι 

συμβαλλόμενοι: 

αφενός μεν 

To νομικό προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα 

Πολιτισμού», που εδρεύει στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, επί της οδού 

Στρατηγού Καλλάρη, αριθ. 50 (Α.Φ.Μ. 090136919, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού) και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον πρόεδρο του 

Δ.Σ., καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσουκαλά, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/71980/8039/7138/455/28.3.2016 

απόφαση [ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 169] (αποκαλούμενου εφ’ εξής χάριν συντομίας στο 

παρόν «Ε.Ι.Π.»), 

αφετέρου δε 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΘ-HELEXPO A.E.», 

που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Εγνατία, αριθ. 154 (Α.Φ.Μ. 

099356797, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

δρ. Κυριάκο Ποζρικίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο (αποκαλούμενης εφ’ εξής 

χάριν συντομίας στο παρόν«ΔΕΘ-HELEXPO») 

 

http://hfc-worldwide.org/athens/


συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Δυνάμει των από 22/09/2003, 01/04/2005, 30/11/2007, 2/5/2011, 

06/05/2015 και 20/04/2016 υπογεγραμμένων προγραμματικών συμβάσεων 

και ιδιωτικών συμφωνητικών (μνημονίων συνεργασίας) μεταξύ του «Εθνικού 

Κέντρου Βιβλίου» (Ε.ΚΕ.ΒΙ.), του οποίου καθολικός διάδοχος (δυνάμει του 

άρθρου 8 του Νόμου 4250/2014) τυγχάνει το Ε.Ι.Π., και της ΔΕΘ-HELEXPO, 

τα τελευταία 14 έτη έχει ρυθμιστεί η διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη, σε ετήσια 

βάση, της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Πολιτικής 

για την ενίσχυση της εκδοτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. 

 

Η επιλογή της διοργάνωσης από το Ε.Ι.Π. της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου 

Θεσσαλονίκης του έτους 2019 στους χώρους και με τη συνεργασία της ΔΕΘ-

HELEXPO επιβεβαιώθηκε με την προαναφερόμενη υπό στοιχεία 293/9-

1.4.2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Π. 

 

Η  διοργάνωση από το Ε.Ι.Π. της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη 

για τα έτη 2017, 2018 και 2019 έχει ενταχθεί με τίτλο «Διεθνής Έκθεση 

Βιβλίου Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002343, και συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς 

πόρους. 

 

Δια του παρόντος καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών και προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι, ο χρόνος και οι 

διαδικασίες υλοποίησης της συμφωνίας για την υλοποίηση της 16ης Έκθεσης 

Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 9–12 Μαΐου 2019, η οποία εντάσσεται στο 

φυσικό αντικείμενο της  ανωτέρω αναφερόμενης συγχρηματοδοτούμενης 

Πράξης. 

 

Άρθρο 1ο: Περιεχόμενο και Αντικείμενο της Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται στο πλαίσιο του 7ου Υποέργου με τίτλο 

«Ενοικίαση Περιπτέρων για την διοργάνωση της 16ης Διεθνούς 



Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης» της ενταγμένης Πράξης «Διεθνής 

Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης» σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες 

που παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω. 

 

1.1 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής ΔΕΒΘ 

Η ΔΕΒΘ για το έτος 2019 θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 

και 12 Μαΐου. Κατά συνέπεια, η παραχώρηση χρήσης  των χώρων της  ΔΕΘ-

HELEXPO θα γίνει για το χρονικό διάστημα από 6 έως και 13 Μαΐου 

προκειμένου να προετοιμαστούν οι χώροι πριν την έναρξη της Έκθεσης και 

στη συνέχεια να εκκενωθούν οι χώροι μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς 

Έκθεσης. 

 

1.2. Συμμετέχοντες 

Στη ΔΕΒΘ καλούνται να συμμετάσχουν εκδότες και συγγραφείς από όλο τον 

κόσμο, καθώς και πολιτιστικά ινστιτούτα, ιδρύματα και φορείς. Σημαντική 

είναι η συμμετοχή της εγχώριας εκδοτικής δραστηριότητας καθώς και 

επισήμων φορέων που δραστηριοποιούνται στον εκδοτικό τομέα. 

 

1.3. Χαρακτήρας της ΔΕΒΘ 

Ο χαρακτήρας της ΔΕΒΘ είναι εμπορικός, επαγγελματικός και πολιτιστικός. 

 

Άρθρο 2°: Τίτλος της ΔΕΒΘ 

Ως διακριτικός τίτλος της ΔΕΒΘ ορίζεται η φράση "Thessaloniki Book Fair", 

ακολουθούμενη από τον αριθμό που δηλώνει τη χρονολογία διοργάνωσηςτης 

έκθεσης. 

 

Άρθρο 3°: Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών –

Χρηματοδότηση – Πόροι – Τρόποι πληρωμής 

3.1. Το Ε.Ι.Π. αναθέτει στη ΔΕΘ-HELEXPO και η ΔΕΘ-HELEXPO 

αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του 7ου Υποέργου με τίτλο «Ενοικίαση περιπτέρων 

για τη διοργάνωση της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης», να 

προβεί στην παραχώρηση προς το Ε.Ι.Π. της χρήσης των κάτωθι 

αναφερόμενων χώρων, ευρισκόμενων εντός του Διεθνούς, Εκθεσιακού και 



Συνεδριακού Κέντρου της στη Θεσσαλονίκη, προς το σκοπό της διοργάνωσης 

στους χώρους αυτούς της 16ης Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης το Μάιο του 

2019: 

Η ΔΕΘ-HELEXPO αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει: 

• το Περίπτερο υπ’ αριθμ. 13, συνολικού εμβαδού 6.000 τ.μ. 

• το Περίπτερο υπ’ αριθμ. 14, συνολικού εμβαδού 1.500τ.μ. 

• το Περίπτερο υπ’ αριθμ. 15, συνολικού εμβαδού 5.500τ.μ. και 

• την Αίθουσα Β του Συνεδριακού Κέντρου «Νικόλαος Γερμανός», 

εμβαδού 154 τ.μ. 

Η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός των ανωτέρω χώρων για να αντιμετωπιστούν 

οι ανάγκες της Διεθνούς Έκθεσης βαρύνει το Ε.Ι.Π. και έχει προκηρυχθεί με 

ανοικτό διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση συμφωνείται ότι οι χώροι που θα 

διαμορφωθούν με ευθύνη του Ε.Ι.Π. εντός των ως άνω περιπτέρων σε 

συνεργασία με τον ανάδοχο του προαναφερθέντος διαγωνισμού θα είναι οι 

ακόλουθοι: 

α) Περίπτερο Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού-Υπουργείου Πολιτισμού 
και  Αθλητισμού [περίπτερο 15], (136 τ.μ.) 

β) Αίθουσα Παρουσιάσεων [περίπτερο 15], (96 τ.μ.) 

γ) Αίθουσα για το Φεστιβάλ Μετάφρασης [περίπτερο 15], (112 τ.μ.) 

δ) Αίθουσα εκδηλώσεων - εκθεσιακός χώρος στον ημιώροφο [περίπτερο 
15], (450 τ.μ.) 

ε) Αίθουσα Παρουσιάσεων [περίπτερο 13], (135 τ.μ.) 

στ) Αίθουσα Παρουσιάσεων με Θεματικό Αφιέρωμα [περίπτερο 13], (252 
τ.μ.) 

ζ) Φιλολογικό Καφενείο [περίπτερο 13], (112 τ.μ.) 

η) Παιδική Γωνιά – 2 αίθουσες [περίπτερο 13], (192 τ.μ.) 

θ) Αίθουσα με Θεματικό Αφιέρωμα στην Ισπανόφωνη λογοτεχνία  
[περίπτερο 14], (180 τ.μ.) 

ι) Αίθουσα με Θεματικό Αφιέρωμα "Βιβλίο και περφόρμανς" [περίπτερο 
14], (150 τ.μ.) 



 

Επιπλέον, η αφενός συμβαλλόμενη αναλαμβάνει με το παρόν την υποχρέωση 

να κατασκευάσει και να παραχωρήσει προς χρήση προς το Ε.Ι.Π. και 262 

stands εκθετών (τύπου 2) εμβαδού 9 τ.μ. Τα εν λόγω stands θα τοποθετηθούν 

από τη ΔΕΘ-HELEXPO εντός των Περιπτέρων 13, 14 και 15. Προβλέπεται ότι 

πέρα από τα προαναφερόμενα 262 stands εκθετών (τύπου 2) εμβαδού 9 τ.μ., 

θα διατεθεί χωρίς χρέωση χώρος τύπου 1 (χωρίς εξοπλισμό) σε επιπλέον 

εκθέτες. Επίσης, η αφενός συμβαλλόμενη αναλαμβάνει με το παρόν την 

υποχρέωση να προμηθεύσει και να επιστρώσει στους κοινόχρηστους χώρους 

των Περιπτέρων 13, 14 και 15 μοκέτα.  

3.2. Ως αντάλλαγμα για την εκπλήρωση των παραπάνω αναφερόμενων 

υποχρεώσεων, το Ε.Ι.Π. δέχεται με το παρόν να καταβάλει στη ΔΕΘ- 

HELEXPO και η ΔΕΘ-HELEXPO δέχεται να λάβει το συνολικό  ποσό των 

εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Συμφωνείται 

με το παρόν ότι το ανωτέρω συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) 

Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την παραχώρηση της χρήσηςτων 

χώρων που αναλαμβάνει να παραχωρήσει η ΔΕΘ-HELEXPO προς το Ε.Ι.Π 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1. της παρούσας, θα καταβληθεί από το Ε.Ι.Π. 

προς τη ΔΕΘ-HELEXPO μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης της 16ης 

Έκθεσης Βιβλίου και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη 

λήξη της 16ης Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, τη 12η Μάιου 2019, αφού 

προηγουμένως η ΔΕΘ-HELEXPO θα έχει εκδώσει το προβλεπόμενο από το 

νόμο τιμολόγιο και θα έχει προσκομίσει ισχύουσα φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται οι νόμιμες 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

3.3. Επιπροσθέτως, ως επιπλέον αντάλλαγμα για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με το παρόν η ΔΕΘ-HELEXPO και ως 

συνεργάτης στη διοργάνωση της 16ης Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 

συμφωνείται με το παρόν ότι η ΔΕΘ-HELEXPO θα τιμολογήσει και θα 

εισπράξει και όλα τα έσοδα που θα προκύψουν από τους εκθέτες της ως άνω 

Έκθεσης και, ειδικότερα, τα έσοδα που θα προέρχονται από: 

• την αποζημίωση παραχώρηση χρήσης ελεύθερου εκθεσιακού 

χώρου στους εκθέτες (τύπος 1, χωρίς εξοπλισμό) για το μέρος εκείνο 



του εκθεσιακού χώρου που θα υπερβαίνει τα 9 τ.μ. και θα αφορά 

τους εκθέτες που θα έχουν προταθεί από το Ε.Ι.Π.,  

• το αντάλλαγμα για την κατασκευή των εκθεσιακών δομών  

(τύπος 2, με την παροχή εξοπλισμού) για το  τμήμα των εκθεσιακών 

αυτών δομών, το οποίο θα υπερβαίνει τα 9 τ.μ., και 

• τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στον κατάλογο εκθετών που 

εκδίδεται από τη ΔΕΘ-HELEXPO με δικές της δαπάνες. 

3.4. Συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι με τον όρο «Τύπου 1» που 

αναφέρεται στο παρόν νοείται παραχωρούμενος εκθεσιακός χώρος (ίχνος επί 

εδάφους), ο οποίος δεν περιλαμβάνει κανέναν εκθεσιακό εξοπλισμό. Στην 

αποζημίωση παραχώρησης εκθεσιακού χώρου «Τύπου 1» περιλαμβάνεται 

αποκλειστικά και μόνο η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων (γενική 

καθαριότητα). Επιπλέον, συμφωνείται ότι με τον όρο «Τύπου 2» που 

αναφέρεται στο παρόν νοείται παραχωρούμενος εκθεσιακός χώρος (ίχνος επί 

εδάφους), στον οποίο περιλαμβάνονται διαχωριστικά, μία μετώπη με την 

επιγραφή του εκθέτη και τον αριθμό του stand, ένα (1) γραφείο, ένα (1) 

τραπεζάκι, τρεις (3) καρέκλες, μία (1) πρίζα , δέκα (10) ηλεκτρικά σποτς, 

πέντε (5) επικλινή ράφια. Ο παραπάνω εξοπλισμός αφορά σε 

παραχωρούμενο εκθεσιακό χώρο συνολικού εμβαδού 9 τ.μ. Στην αποζημίωση 

παραχώρησης εκθεσιακού χώρου «Τύπου 2» περιλαμβάνεται και η 

καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων (γενική καθαριότητα) και η 

κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

Άρθρο 4° 

Γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 

Το Ε.Ι.Π. έχει την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης, φύλαξης, ασφάλειας και 

γενικά της οργάνωσης και λειτουργίας των χώρων φορτοεκφόρτωσης κατά τη 

διάρκεια της προετοιμασίας και αναλαμβάνει κάθε αναγκαία 

εργασία/ενέργεια που κρίνεται απαραίτητη για την οργάνωση, προετοιμασία, 

λειτουργία και αποξήλωση της έκθεσης. Η ΔΕΘ-HELEXPO αναλαμβάνει με 

το παρόν αποκλειστικά και μόνο την υποχρέωση να προβεί στην παραχώρηση 

της χρήσης  των συμφωνηθέντων χώρων. 

 



Για όσα δεν καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση, ισχύουν τα αναφερόμενα 

στον εγκεκριμένο “Κανονισμό Λειτουργίας κατά την παραχώρηση χρήσης του 

Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της ΔΕΘ-HELEXPO σε 

Οργανωτές Εκθέσεων, Συνεδρίων & Εκδηλώσεων”, τον οποίο δηλώνει στο 

παρόν ότι έχει λάβει γνώση το Ε.Ι.Π. και βρίσκεται και αναρτημένος στο site 

της ΔΕΘ-HELEXPO.  

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν 

κάθετεχνική και διοικητική υποστήριξη για την καλύτερη εφαρμογή 

τωνπροβλεπόμενων από το παρόν. 

 

Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό μπορεί να τροποποιείται μόνον εγγράφως. 

 

Για οιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν και την εφαρμογή του 

συμφωνούνται ως αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια τα καθ’ ύλην αρμόδια 

Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία όμοια αντίτυπα και υπεγράφη από 

τους αντισυμβαλλομένους, έκαστος των οποίων έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο 

αντίτυπο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Ε.Ι.Π.                                                Για τη ΔΕΘ-HELEXPΟ 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς                                         Κυριάκος Ποζρικίδης 

 


