
 

 
 
Αθήνα, 22/10/2015 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
με θέμα την παροχή Αρχιτεκτονικών – Μελετητικών Υπηρεσιών για τον σχεδιασμό καθώς και τη 
μελέτη διαμόρφωσης και διακόσμησης του Ελληνικού περιπτέρου στη  Διεθνή Έκθεση Οίνων και 
Ποτών PROWEIN 2016 που θα λάβει χώρα στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας  για το χρονικό 
διάστημα από 13 έως 15 Μαρτίου 2016 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» (δ.τ Enterprise Greece) 
πρόκειται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Οίνων και Ποτών PROWEIN 2016. 
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η παροχή Αρχιτεκτονικών – Μελετητικών Υπηρεσιών για τον 
σχεδιασμό καθώς και την μελέτη διαμόρφωσης και διακόσμησης του Ελληνικού περιπτέρου στο 
πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην ανωτέρω διεθνή έκθεση. 
 
Στόχος της ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση PROWEIN 2016 είναι: 

 Να προβάλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Ελληνικό κρασί  στους επαγγελματίες 
επισκέπτες των Εθνικών περιπτέρων. 

 Να αναδείξει την εικόνα της Ελλάδας και συνάμα τα ελληνικά προϊόντα. 

 Να προσφέρει ένα λειτουργικό, μοντέρνο και ευχάριστο χώρο εργασίας για τους Έλληνες 
εκθέτες που συμμετέχουν. 
 

Οι ανά τον κόσμο εκθέσεις τροφίμων και ποτών παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά αλλά και 
διαφορές. Οι ομοιότητες ευνοούν τη συμμετοχή του οργανισμού Enterprise Greece με περίπτερα 
βασισμένα σε κοινό σχεδιασμό, ενώ οι διαφορές επιβάλλουν τη δυνατότητα ευελιξίας του κοινού 
σχεδίου ή ακόμη και παραλλαγές του, ώστε να προσαρμόζεται στο είδος της έκθεσης, στη μείωση 
χώρου, στην αυξομείωση του αριθμού των εκθετών και σε τυχόν προγραμματισμένες εκδηλώσεις 
του EG με συμμετοχή κοινού κλπ. 
Η Enterprise Greece ως οργανωτής συνήθως δεσμεύει νησίδες χώρου οι οποίες ορίζονται από 
διαδρόμους, τις οποίες στη συνέχεια χωρίζει σε ομαδικά/ ατομικά περίπτερα αλλά και σε 
κοινόχρηστους χώρους 
 
Επιδίωξη της Enterprise Greece είναι η διαμόρφωση και προβολή μιας ενιαίας και ομοιόμορφης 
παρουσίας των περιπτέρων του σε όλες τις εκθέσεις οίνου και ποτών στην Ευρώπη, βάσει κοινού, 
ευέλικτου και προσαρμόσιμου για όλα τα περίπτερα του σχεδιασμού, σε διάφορα μεγέθη 
περιπτέρων, που θα μπορεί να εφαρμοστεί για τουλάχιστον μια διετία. 
 
Ο αρχιτέκτονας που θα επιλεγεί θα κληθεί να: 
 

1. Να αναπτύξει ένα πρότυπο σχεδιασμό σύμφωνα με τις ανάγκες των εκθέσεων οίνου, που 
θα περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους εργασίες, όπως: 

 Πρόταση για το σχεδιασμό και τα υλικά των χώρων του Ελληνικού περιπτέρου 

 Υποβολή αρχιτεκτονικών σχεδίων 

 Υποβολή μελέτης εσωτερικής και εξωτερικής διακόσμησης, προβλέποντας επιφάνειες 
εφαρμογής γραφικών και φωτογραφιών 

 Υποβολή Η/Μ προμελέτης (ηλεκτρολογικά, κλπ ) 



 

 Υποβολή μελέτης φωτισμού 

 Υποβολή μελέτης εφαρμογής 
Το παραδοτέο αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της συνεργασίας της Enterprise 
Greece με τον αρχιτέκτονα και το οποίο θα προκύψει μετά από την κατανόηση των 
στόχων της Enterprise Greece και του μοντέλου λειτουργίας και οργάνωσης των 
εκθέσεων. 

2. Να παρέχει τυχόν εξειδικευμένη γνωμοδοτική συνδρομή στην εκάστοτε επιτροπή 
διαγωνισμού για την επιλογή της καταλληλότερης πρότασης για την κατασκευή του/των 
Ελληνικών περιπτέρων στις Διεθνείς Εκθέσεις. 

3. Να συνεργαστεί με τον εκάστοτε ανάδοχο κατασκευαστή για τον αρτιότερο σχεδιασμό 
των εθνικών περιπτέρων τροφίμων και ποτών και να επιβλέψει την κατασκευή της 
Διεθνής Έκθεσης Prowein 2016. 

 
Η μέγιστη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων 
ευρώ (6.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν γραπτή αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε σφραγισμένο 
φάκελο, το αργότερο μέχρι τις 03-11-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της EG, επί 
της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109, 115 21 ΑΘΗΝΑ. Για πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνείτε με την κυρία Ζωγοπούλου, τηλέφωνο: 210-3355795 
 
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
i. Στοιχεία ενδιαφερομένου: 
Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
ονόματα προσώπων επικοινωνίας. 
ii. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι:  
α) υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό, β) διαθέτει την 
ικανότητα να υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν υπόκειται σε κάποιο νομικό ή άλλο 
ιδίως συμβατικό περιορισμό, γ) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος, δ) όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή και ακριβή και ε) ότι είναι 
εγγεγραμμένος στο οικείο τεχνικό επιμελητήριο. 
iii) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα με αναφορά σε τίτλους σπουδών, τυπικά προσόντα, 
επαγγελματική εμπειρία και στις μέχρι σήμερα δραστηριότητες του υποψηφίου, ώστε να 
τεκμηριώνεται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων της παρούσας πρόσκλησης 
μαζί με στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία σε σχετικά έργα. 
iv) Την οικονομική προσφορά του. 
 
 
Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 
Α. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Πτυχίο Αρχιτεκτονικής ΠΕ, απόφοιτου ημεδαπού  ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου 

 Μέλος του ΤΕΕ 
 
Β. ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία θα πρέπει  να έχουν αποδεδειγμένη  
πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στο σχεδιασμό περιπτέρων στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.  



 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω πενταετή εμπειρία, καταθέτοντας με 
το φάκελο του, κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε στον σχεδιασμό 
περιπτέρων συνοδευόμενο από φωτογραφικό υλικό.   
 
Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι 
αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν 
δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι 
δυνατόν, με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. 

Ο Κατάλογος Έργων δύναται ενδεικτικά να έχει την εξής μορφή: 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Π/Υ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
Σ 

       

       

 
 
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.» 
 

 

                                                  Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

                                                     Βελισσάριος Δότσης 


