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Αθήνα, 5-11-2014 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

με θέμα τις Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου – Μελετητή για τη θεματολογία καθώς 
και τη μελέτη διαμόρφωσης και διακόσμησης του Ελληνικού περιπτέρου στην 
Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 (Μιλάνο, 01-05-2015 έως 31-10-2015). 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 
 
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» πρόκειται να 
συμμετάσχει στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015, η οποία θα λάβει χώρα στο 
Μιλάνο από 01-05-2015 έως 31-10-2015. 
 
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη 
θεματολογία καθώς και την προμελέτη διαμόρφωσης και διακόσμησης του 
Ελληνικού περιπτέρου στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην Παγκόσμια 
Έκθεση EXPO 2015, η οποία θα διεξαχθεί στο Μιλάνο από 01-05-2015 έως 31-10-
2015. 
 
Η Ελλάδα συμμετέχει με ατομικό περίπτερο 125 τμ στο θεματικό πάρκο bio-
mediterraneum cluster με θέμα τη μεσογειακή ποιότητα. Στο cluster συμμετέχουν 
εκτός της Ελλάδος οι Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία,  Μάλτα, Σαν 
Μαρίνο, Λιβύη, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτος, Λίβανος. 
 
Στόχοι της ελληνικής συμμετοχής είναι: 

 Να αναδείξει την εικόνα της Ελλάδας σε τομείς που συνδέονται με τη 
θεματολογία της έκθεσης και έχουν σχέση με τις διατροφικές συνήθειες και  
τα ελληνικά προϊόντα. 

 Να προβληθούν τομείς της σύγχρονης οικονομικής, πολιτισμικής, 
παραγωγικής Ελλάδας που συνδέονται με το κεντρικό θέμα της Έκθεσης και 
μπορούν να δημιουργήσουν πρότυπα ανάπτυξης, συνεργασιών οικονομικού 
ενδιαφέροντος, προώθησης εξαγωγών και προσέλκυσης τουριστών. 

 Η κεντρική θεματολογία του ελληνικού περιπτέρου θα πρέπει να προβάλλει 
με λιτό και ευρηματικό τρόπο τη συνεισφορά της παράδοσης και του 
πολιτισμού στη σύγχρονη  ελληνική διατροφή,  τη συνεισφορά της 
επιστήμης και της τεχνολογίας στη δημιουργία προϊόντων υψηλής 
διατροφικής αξίας και τη συμβολή των ποιοτικών προϊόντων  στην υγεία, 
ανάπτυξη και ευζωία.  
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Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη της θεματολογίας, μελέτη  
διαμόρφωσης και διακόσμησης του ελληνικού περιπτέρου σύμφωνα με τη 
θεματολογία της έκθεσης και  περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους εργασίες,  
όπως: 
 

1. Πρόταση για την ανάπτυξη της θεματολογίας του ελληνικού περιπτέρου 
2. Υποβολή προσχεδίων lay out 
3. Υποβολή αρχιτεκτονικής προμελέτης εσωτερικής και εξωτερικής 

διακόσμησης και γραφικών του ελληνικού περιπτέρου 
4. Υποβολή Η/Μ προμελέτης (ηλεκτρολογικά, πυροπροστασία, υδραυλικά) 
5. Υποβολή προμελέτης για την κυκλοφοριακή αγωγή των επισκεπτών 
6. Υποβολή προμελέτης για σχέδιο ασφάλειας (security plan) 
7. Υποβολή οπτικοακουστικής προμελέτης 
8. Υποβολή προμελέτης φωτισμού 
9. Υποβολή προμελέτης εφαρμογής 
10. Προετοιμασία και υποβολή όλων των τευχών δημοπράτησης, σε δύο 

γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά) συμπεριλαμβανομένης της άρτιας ουσιαστικής, 
τεχνικής και νομικής προεργασίας τους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου. 

11. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών 
 
Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παρέχονται κατόψεις και αναλυτικές 
πληροφορίες για το bio-mediterraneum cluster  και τη θέση του Ελλ. Περιπτέρου.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για την EXPO 2015 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αναζητήσουν στην ιστοσελίδα www.expo2015.org.   
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 
χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  
 
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, το 
αργότερο μέχρι την 21-11-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, Μητροπόλεως 
3, 105 57 ΑΘΗΝΑ – 7ος όροφος, πρωτόκολλο. 
 

Ο πλήρης φάκελος με την προμελέτη θα πρέπει να υποβληθεί στην Οργανώτρια 
Αρχή, το αργότερο μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2014, ενώ τα τεύχη δημοπράτησης θα 
παραδοθούν στην Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου το 
αργότερο μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2014 από την ανάθεση του έργου. 
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Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
i. Στοιχεία ενδιαφερομένου 
Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και ονόματα προσώπων επικοινωνίας.  
 
ii. Δηλώσεις  
Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι α) υποβάλλει την προσφορά 
αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό, β) διαθέτει την ικανότητα να υποβάλλει 
εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν υπόκειται σε κάποιο νομικό ή άλλο ιδίως 
συμβατικό περιορισμό και γ)  συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
 
iii) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα (εφόσον o ενδιαφερόμενος είναι φυσικό 
πρόσωπο) ή περιγραφή της δραστηριότητας του νομικού προσώπου (εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο). 
 
iv) Tεχνοοικονομική προσφορά στην οποία θα αναλύονται τα παρακάτω: 
 

α) Ανάπτυξη Θεματολογίας 
Υποβάλλεται αναλυτικό κείμενο με μια ή και περισσότερες ολοκληρωμένες 
προτάσεις, με πλήρη σχετική τεκμηρίωση, συνοδευόμενο από προσχέδια 
(layout) τρισδιάστατα και ότι άλλο κρίνεται σκόπιμο να υποβληθεί για την 
υποστήριξη των προτάσεων των συμμετεχόντων. 
 

β) Μεθοδολογία Υλοποίησης  
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδεικνύουν την κατανόηση του 
αντικειμένου του διαγωνισμού, μέσω αναλυτικού κειμένου, στο οποίο θα 
περιγράφονται όλα τα κύρια και επιμέρους θέματα προσέγγισης και 
υλοποίησης του αντικειμένου του διαγωνισμού, συντάσσοντας 
ταυτόχρονα και σχετικό χρονοδιάγραμμα. 
 

γ)  Αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας και επάρκειας 
Προσκομίζονται πληροφορίες από τις οποίες να αποδεικνύεται η 
προηγούμενη εμπειρία του ενδιαφερομένου σε συναφή έργα.  
 

δ) Ομάδα Έργου  
Περιγραφή (σύνθεση) της ομάδας που θα υλοποιήσει το έργο, 
συνοδευόμενη από βιογραφικά.  

 
ε) Οικονομική προσφορά, εντός του προϋπολογισμού της παρούσας 

πρόσκλησης. 
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Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
 

Σημαντική Σημείωση 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την EG  να συνάψει 
συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. H EG 
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην 
παρούσα πρόσκληση, όπως επίσης να απορρίψει  

 
υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να 
αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία 
κατά την αποκλειστική της ευχέρεια χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε 
ειδικότερου λόγου. 
  
H EG διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, 
καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη της σχετικής 
σύμβασης. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή 
αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την EG ή τα στελέχη της 
για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία.  
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των 
όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω 
στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και 
προϋποθέσεων αυτής. 
 
 
Για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 
 
Γεώργιος Φιλιόπουλος 
Εντεταλμένος Σύμβουλος 
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