
 
 

 

Αθήνα, 6-4-2017 

ΑΠ:  14347/ 2017 

 

Θέμα: Παροχή Διευκρινίσεων σε ερωτήματα ενδιαφερόμενου επί της προκήρυξης 

του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή 

αναδόχου του έργου «Mελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού,  

της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής 

συμμετοχής στη  Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών PLMA “WORLD OF PRIVATE 

LABEL” 2017 η οποία θα λάβει χώρα 16 έως 17 Μαΐου 2017 στο Άμστερνταμ της 

Ολλανδίας» 
 

1η Ερώτηση: Θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν θα πρέπει να υπάρχει ένας 

κοινόχρηστος χώρος γευστικών δοκιμών σε κάθε ομάδα περιπτέρων, αλλά και ένα 

ξεχωριστό περίπτερο της Enterprise Greece και που θα πρέπει να είναι αυτό.  

Διευκρίνιση: Στο παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης πέρα από τα περίπτερα των εκθετών αναφέρεται η 

δημιουργία μόνο γραφείου της ENTERPRISE GREECE και όχι χώρου γευστικών 

δοκιμών.  Η ακριβής θέση του θα δοθεί στον ανάδοχο με την οριστική κάτοψη των 

εκθετών. 

2η Ερώτηση: Ποιό είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για τα περίπτερα? 

 Διευκρίνιση: Στον συνημμένο κανονισμό μπορείτε να δείτε το μέγιστο 

επιτρεπόμενο ύψος της τοιχοποιίας των περιπτέρων. 

3η Ερώτηση: Το σχέδιο των περιπτέρων που υπάρχει στην διακήρυξη είναι 

περιοριστικό ή μπορεί να διαμορφωθεί από εμάς και αλλιώς? 

Διευκρίνιση: Η διάταξη των περιπτέρων πρέπει να είναι αυτή της κάτοψης του 

παραρτήματος IV του διαγωνισμού. Όσον αφορά τον σχεδιασμό έχετε την ελευθερία 

να κάνετε τη δική σας πρόταση. 

4η Ερώτηση: Χρειαζόμαστε το σχέδιο ανάρτησης του εκθεσιακού κέντρου, καθώς και τα 

ύψη ανάρτησης αυτών. 

Διευκρίνιση:  Στην συγκεκριμένη έκθεση οι επιγραφές δεν αναρτώνται από την οροφή του 

εκθεσιακού χώρου. 

5η Ερώτηση:  Χρειαζόμαστε τιμές υδροαποχέτευσης, καθώς και σχέδιο του εκθεσιακού 



 
 

 

κέντρου όπου θα φαίνονται τα σημεία παροχής. 

Διευκρίνιση: Σύμφωνα με την προκήρυξη δεν απαιτείται υδροαποχέτευση στα stands των 

εκθετών και του γραφείου της ENTERPRISE GREECE. 

6η Ερώτηση: Χρειαζόμαστε Φωτογραφίες από την προηγούμενη έκθεση ώστε να δούμε το 

πνεύμα της συγκεκριμένης έκθεσης. 

Διευκρίνιση:  Συνημμένα μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την περυσινή συμμετοχή. 

7η Ερώτηση: Θα πρέπει να υπάρχει στο πρωταρχικό σχέδιο και αποθήκη σε κάθε περίπτερο 

ή αν όχι θα πρέπει το κάθε περίπτερο να έχει το δικό του ηλεκτρολογικό πίνακα? 

Διευκρίνιση: Κάθε περίπτερο έχει τη δική του αποθήκη. Επίσης κάθε περίπτερο έχει 1-2 

πρίζες 2-3 kw εναλλασσόμενου ρεύματος και τα περίπτερα που θα χρειασθούν ψυγείο θα 

έχουν 24ωρο  ρεύμα. Ο αριθμός των πινάκων που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία 

του περιπτέρου σύμφωνα και με τον κανονισμό της έκθεσης είναι στην κρίση του 

κατασκευάστριας εταιρείας. 

 8η Ερώτηση: Λάντζες θα πρέπει να προβλεφθούν στον κοινόχρηστο χώρο ή και σε κάθε 

περίπτερο ξεχωριστά? 

Διευκρίνιση: Δεν απαιτούνται λάντζες ούτε για τον κοινόχρηστο χώρο ούτε για κάθε  

περίπτερο χωριστά. 

9η Ερώτηση: Τέλος, παρακαλούμε πολύ, όπως μας αποστείλετε τα απαραίτητα λογότυπα, 

τα γραφικά και το φωτογραφικό υλικό που πρέπει να συμπεριληφθούν για τον σχεδιασμό 

των περιπτέρων. 

Διευκρίνιση: Τα λογότυπα και τα γραφικά θα δοθούν στον ανάδοχο. Μπορείτε να 

παρουσιάσετε το σχέδιο με το απλό λογότυπο GREECE.  

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή 

 

Βελισσάριος Δότσης 

 Διευθύνων Σύμβουλος 
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