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Αθήνα, 8-12-2014 

ΑΠ:  8593 / 2014 

 

Θέμα: Παροχή Διευκρινίσεων σε ερωτήματα ενδιαφερομένων επί της προκήρυξης του 

Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για 

τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και 

Αποξήλωσης  του Περιπτέρου της Ελληνικής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση 

FRUITLOGISTICA 2015, η οποία θα λάβει χώρα στο  Βερολίνο από 4 έως 6 Φεβρουαρίου 

2015. 

1η Ερώτηση: Τα Ελληνικά Περίπτερα θα πρέπει να σχεδιασθούν σύμφωνα με τα γραφικά 

του Ελληνικού Περιπτέρου που θα δοθούν . Πότε και από πού θα λάβουμε τα γραφικά για 

να τα λάβουμε υπόψιν μας στη μελέτη. 

Διευκρίνιση: Τα γραφικά του Ελληνικού Περιπτέρου θα δοθούν στον ανάδοχο. Οι 

υποψήφιοι υποβάλλουν την πρόταση επιλογής τους. 

2η Ερώτηση: Μπορείτε παρακαλώ να μας υποδείξετε στην κάτοψη την αντιστοιχία των  198 

τ.μ   

Διευκρίνιση: Δεν θα κατασκευασθεί από την Enterprisegreece το υπ' αρίθμ. D-04 stand των 

42 τ.μ. Η υπόλοιπη επιφάνεια της Enterprise Greece αντιστοιχεί στα 198 τ.μ.  

3η Ερώτηση: Ο διαχωρισμός θα γίνει  σύμφωνα με την κάτοψη? Υπάρχει προτεινόμενος  

 «τοιχος»  διαχωρισμού  των εκθετών. 

Διευκρίνιση:Ο διαχωρισμός θα γίνει σύμφωνα με την κάτοψη και σαφώς υπάρχει τοίχος 

διαχωρισμού των εκθετών. 

4η Ερώτηση: Μετά την αποξήλωση θα παραλάβετε τα υλικά στο χώρο της έκθεσης. 

Διευκρίνιση: Η αποξήλωση του περιπτέρου και η απομάκρυνση των υλικών θα αρχίσει μετά 

το τέλος της έκθεσης και θα ολοκληρωθεί με ευθύνη του κατασκευαστή -Αναδόχου 

σύμφωνα με τον Κανονισμό της Διεθνούς Έκθεσης. Η Enterprise Greece δεν εμπλέκεται στην 

διαδικασία αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υλικών. 

5η Ερώτηση: Στη διακήρυξη ορίζεται stand  των 9,12, 15, 20 και 30 τμ  αλλά στην κάτοψη 

υπάρχει διαφορετικός σχεδιασμός. 
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Διευκρίνιση: Οι προταθείσες από τους υποψηφίους σχεδιαστικές εφαρμογές είναι 

ενδεικτικές για διευκόλυνση του έργου της τεχνικής αξιολόγησης. Στην επισυναπτόμενη 

κάτοψη  ο σχεδιασμός  περιλαμβάνει stands επιφάνειας 9 τ.μ.,12τ.μ., 15 τ.μ., 21τ.μ.,  30 τ.μ. 

κλπ   

6η Ερώτηση: Θα υπάρχει μία κουζίνα -αποθήκη  για όλη την κατασκευή ή για κάθε 

περίπτερο των 102 τμ. ? 

Διευκρίνιση: Σύμφωνα με την προκήρυξη θα κατασκευασθεί 1 αποθήκη για κάθε ατομικό 

stand (προαιρετική – κατόπιν συνεννόησης με τον εκθέτη) με πόρτες που κλειδώνουν και θα 

είναι εξοπλισμένες  περιμετρικά με ράφια. 

Επίσης ο ανάδοχος θα εξοπλίσει την Κουζίνα-Αποθήκη, μεγέθους 3 Χ 2 = 6 τ.μ  που αποτελεί 

μέρος του συνολικού  Stand του Enterprise επιφάνειας 12 τμ , με 1 νεροχύτη, μικρό  

ταχυθερμοσίφωνα για παροχή ζεστού νερού, πάγκο εργασίας, ράφια βάθους 30 εκατ., 

κρεμάστρες, 3-4 πρίζες σούκο. Επίσης ο εργολάβος θα προμηθευτεί και θα τοποθετήσει 1 

ψυγείο και 3 καφετιέρες. Ο χώρος θα έχει πόρτα και θα κλειδώνει. 

 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή 

 

 

Γεώργιος Φιλιόπουλος 

Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 

 


