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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με θέμα την παραχώρηση του χώρου πώλησης και γευσιγνωσίας ελληνικών προϊόντων εντός του
Ελληνικού περιπτέρου στη Διεθνή Έκθεση EXPO 2017 στην Αστανά, Καζαχστάν, από 10-06-2017 έως
10-09-2017, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος και έναντι αντισταθμιστικών οφελών.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» πρόκειται να συμμετάσχει
στη Διεθνή Έκθεση EXPO 2017, η οποία θα λάβει χώρα στην Αστανά, Καζαχστάν, από τις 10 Ιουνίου
2017 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017.
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παραχώρηση του χώρου πώλησης και γευσιγνωσίας
ελληνικών προϊόντων (Πωλητήριο & bistrot) εντός του Ελληνικού περιπτέρου στη Διεθνή Έκθεση
EXPO 2017 στην Αστανά, Καζαχστάν, καθ’ όλη την τρίμηνη διάρκεια της έκθεσης (10-6-2017 έως 109-2017) άνευ οικονομικού ανταλλάγματος και έναντι αντισταθμιστικών οφελών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
Η Ελλάδα συμμετέχει με ατομικό περίπτερο 407 τμ στο Pavilion C1.2-3 με θέμα τη τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και κάτω από τον γενικό τίτλο «Η ενέργεια του μέλλοντος» (Future Energy).
Πρωταρχικός σκοπός της Ελληνικής συμμετοχής είναι να παρουσιάσει τη χώρα μας μέσα από το
υπο-θέμα της EXPO 2017: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ (CO2 EMISSION REDUCTION) την συνεισφορά της
και το όραμα της στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που βρίσκονται σε αφθονία
στην ελληνική φύση.
Επιπλέον η Ελληνική συμμετοχή στοχεύει να κάνει παγκοσμίως γνωστό το γεγονός, ότι η
γεωστρατηγική θέση της χώρας υπογραμμίζει τον ρόλο της σαν “ενεργειακό σταυροδρόμι”, όχι
μόνο λόγω της εντυπωσιακής εστίασης όλων των προς εκμετάλλευση φυσικών δυνάμεων σε ένα
μικρό κομμάτι της υδρογείου, αλλά και ως ένα κομβικό σημείο στον πολιτικό χάρτη της Α. Ευρώπης
για την διέλευση και εν μέρει την ήπια επεξεργασία ορυκτών πηγών ενέργειας (σταθμός
αεριοποίησης Ρεβυθούσας) από τις μεγάλες ενεργοπαραγωγές χώρες του Α ημισφαιρίου και της
Αμερικής.

Η προσέλευση των επισκεπτών υπολογίζεται σε 5,1 εκατ. άτομα. Υπολογίζεται ότι κατ’ ελάχιστο, το
20% αυτών θα επισκεφθεί το Ελληνικό περίπτερο, επομένως πάνω από 1 εκ. επισκέπτες.
Λαμβάνοντας υπόψη τις 12 ώρες ημερήσιας λειτουργίας, συμπεραίνουμε ότι κατά μέσο όρο 8.500
επισκέπτες θα επισκέπτονται το Ελληνικό Περίπτερο σε καθημερινή βάση, δηλαδή 800 επισκέπτες
ανά ώρα.
Ο επισκέπτης της EXPO είναι ο μέσος πολίτης της χώρας που την διοργανώνει και της ευρύτερης
γεωγραφικά περιοχής της, ανήκει σε όλο το φάσμα των ηλικιών, των μορφωτικών και κοινωνικών
επιπέδων και αυτό καθορίζει τον τρόπο παρουσίασης των θεμάτων. Η παρουσίαση τους, δηλαδή,
γίνεται μέσω εξελιγμένων μεν οπτικοακουστικών συστημάτων, και γενικά ψηφιακών μέσων, με
συμμετοχή φυσικών μουσειακών αντικειμένων και διαδραστικών εκθεμάτων και θεματικές
σκηνογραφίες, δηλαδή βιωματικά, αλλά και απλουστευμένα για εύπεπτη κατανόηση, με
συναισθηματική προσέγγιση για καλύτερη αναμνηστικότητα και διασκεδαστικό (αν είναι δυνατόν)
τρόπο για να ενταθεί το ενδιαφέρον.
Ένας από τους 10 συνολικά σταθμούς του ελληνικού περιπτέρου είναι «Η ΓΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ
ΜΑΣ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ», όπου δίνονται πληροφορίες για τις καλλιέργειες καθώς και για την διαδικασία
αξιοποίησης των γεωργικών υπολειμμάτων για παραγωγή ενέργειας (βιομάζα) μέσα από την
παρουσίαση της γνωστής και λιγότερο γνωστής γεωργικής παραγωγής της Ελλάδας (λάδι, σταφίδα,
φρούτα, κρόκος, μαστίχα, κρασί). Ο σταθμός αυτός βρίσκεται κοντά στην έξοδο, προς το τέλος της
περιήγησης του επισκέπτη, κατά την οποία το στοιχείο που αναδεικνύεται εντονότερα από όλα
είναι ο πολιτισμός, μέρος του οποίου είναι και η γαστρονομία, με τόσο μεγάλη παράδοση

Παραχώρηση του χώρου πώλησης και γευσιγνωσίας ελληνικών προϊόντων:

Θα παραχωρηθεί χώρος εντός του κτίσματος όπου θα στεγάζεται το Ελληνικό περίπτερο
προκειμένου να λειτουργήσει ο παραχωρησιούχος ένα πωλητήριο ελληνικών προϊόντων και
χώρο γευσιγνωσίας, οι οποίοι θα συμπληρώνουν τους λειτουργικούς χώρους του περιπτέρου.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη σωστή προετοιμασία και ενημέρωσή τους, θα πρέπει να αιτηθούν από
την ENTERPRISE GREECE όλες τις αναλυτικές πληροφορίες για τη θέση και τη λειτουργία του
Ελληνικού Περιπτέρου, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισμούς της
EXPO σχετικά με τις εμπορικές δραστηριότητες κάθε συμμετέχουσας χώρας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ:
Η παραχώρηση της χρήσης και διαχείρισης των παραπάνω χώρων γίνεται από τον Enterprise
Greece, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, ωστόσο ο ενδιαφερόμενος που θα

αναλάβει τη

διαχείριση των παραπάνω χώρων, υποχρεούται :
1. Να υποβάλει αναλυτική πρόταση που θα περιλαμβάνει τη λίστα των ελληνικών προϊόντων
που προτίθεται να θέσει προς πώληση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τις προτάσεις της
αρμόδιας Υπηρεσίας του ENTERPRISE GREECE. H λίστα θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά
την τιμή αγοράς (market price) κάθε κατηγορίας προϊόντος ενώ, το καθαρό περιθώριο
κέρδους, δεν μπορεί να ξεπερνά το 30% της τιμής πώλησης, αφαιρουμένων των
υποχρεωτικών φόρων προς το καζαχικό κράτος και των royalties προς των οργανωτή
(αναλυτικά εδώ) .
2. Να υποβάλει αναλυτικά τις προτάσεις και τις τιμές πώλησης των ειδών προς κατανάλωση
(μενού) εντός του χώρου του bistrot.
3. Να διενεργήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να πιστοποιηθεί επίσημα ως
προμηθευτής. (βλ. Κανονισμούς-εγχειρίδια EXPO 2017).
4. Να ολοκληρώσει τη διαμόρφωση των παραπάνω χώρων, οι οποίοι θα του παραδοθούν σε
τελικό στάδιο, χωρίς τα απαιτούμενα έπιπλα, τα οποία θα πρέπει να προμηθεύσει ο ίδιος,
σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο του Οργανισμού μας και τον εκμισθωτή του
εκθεσιακού χώρου. Σημειώνουμε ότι στοιχειώδης εξοπλισμός παρασκευαστηρίου
παρέχεται.
5. Να πραγματοποιήσει εγκατάσταση και λειτουργία ταμειακής μηχανής, συμβατής με τα
συστήματα παρακολούθησης του Οργανωτή (EXRO Astana)
6. Να προσλάβει και να καλύψει το απαιτούμενο προσωπικό για τη λειτουργία των παραπάνω
χώρων συμπεριλαμβανομένου και chef (αρχιμάγειρα), με τη σύμφωνη γνώμη του
Οργανισμού.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Ο καταστατικός ρόλος του Οργανισμού είναι η προβολή της χώρας, των προϊόντων και των
υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα και από τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις,
συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις δημοσιότητας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. Στο πλαίσιο
συμφωνίας εκατέρωθεν ανταλλαγής υπηρεσιών με τον ενδιαφερόμενο, ο Οργανισμός παραχωρεί
τους παραπάνω χώρους, με αντάλλαγμα την υποβοήθηση στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Η δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας μεταξύ των Ελληνικών επιχειρήσεων που θα
συμμετέχουν με τα προϊόντα τους στην έκθεση και των καταναλωτών, δυνητικών αγοραστών
αλλά και εξειδικευμένου κοινού επισκεπτών (πχ. εισαγωγέων, διανομέων, αγοραστών κλπ) που
αναμένεται να επισκεφθούν την έκθεση είναι το κύριο ανταλλακτικό όφελος για τον Οργανισμό.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, η λίστα των προϊόντων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ευρύτερη
και η κάθε κατηγορία να εξυπηρετείται από κατά το δυνατό περισσότερους παραγωγούς.
Ακόμη, ο παραχωρησιούχος θα πρέπει να αναλάβει τη σίτιση όλου του προσωπικού του
περιπτέρου και των φιλοξενουμένων του Οργανισμού, εντός των χώρων του Ελληνικού
Περιπτέρου.
Τέλος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Ελληνικού Περιπτέρου ο παραχωρησιούχος θα
πραγματοποιήσει δωρεάν τρεις γευστικές δοκιμές (μία ανά μήνα λειτουργίας) σε ειδικά
προϊόντα (πχ. λάδι, κρασί) που θα καθοριστούν πριν από την έναρξη της έκθεσης και για ειδικά
κοινά, ο αριθμός των οποίων δεν θα ξεπερνά τα 100 άτομα ανά δοκιμή.

Τυχόν επιπλέον αντισταθμιστικά οφέλη του παραχωρησιούχου προς τον Οργανισμό δύνανται να
περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του ενδιαφερομένου.

Να σημειωθεί, πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν γνώση των κανονισμών της EXPO ,
καθώς σε αυτούς, μεταξύ άλλων, καθορίζονται τα ποσοστά επί των συνολικών εσόδων των
πωλήσεων, τα οποία θα πρέπει να αποδίδει η ελληνική συμμετοχή στους διοργανωτές (royalties)
καθώς και άλλα σχετικά με τη διοργάνωση θέματα. Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, να
σημειωθεί πως βάσει του άρθρου 7, SPECIAL REGULATION 9, το ποσοστό κυμαίνεται από 3% - 8%
επί των πωλήσεων (ανάλογα με το είδος του χώρου δραστηριότητας), μη συμπερ. ΦΠΑ και
άλλων τυχόν φόρων. Για την εξασφάλιση της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ο τελευταίος
θα ενημερώνεται σχετικά και από το τοπικό (Καζακστανικό) συνεργαζόμενο λογιστικό γραφείο, υπό
τις υποδείξεις του Οργανισμού, με τις οδηγίες του οποίου θα πρέπει να συμμορφώνεται.
Περισσότερες πληροφορίες για την EXPO 2017, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην
ιστοσελίδα www.expo2017astana.com/en/

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


Για τη σωστή προετοιμασία τους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν γνώση όλων των
Κανονισμών της Διοργανώτριας εταιρείας EXPO και ειδικά των σχετικών με ζητήματα

εμπορικής

δραστηριότητας,

ασφαλιστικών

κινδύνων,

απασχόλησης/ασφάλισης

απασχολούμενου προσωπικού, ευθύνης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος κοκ , οι
οποίοι

είναι

διαθέσιμοι

www.expo2017astana.com/en/

στη

επίσημη

ιστοσελίδα

της

Έκθεσης

και μπορούν επίσης να ζητηθούν στην ηλεκτρονική

διεύθυνση ttp@enterprisegreece.gov.gr Κάθε υποψήφιος οφείλει να λάβει γνώση.


Καθώς η διοργανώτρια εταιρεία επιβάλλει αυστηρά μέτρα παρακολούθησης με
συγκεκριμένα συστήματα ελέγχου (ανάλογα με ελέγχους που διενεργούνται στα
αεροδρόμια), στους προμηθευτές προϊόντων, η Ανάδοχος εταιρεία οφείλει να ενημερωθεί
ενδελεχώς, να συμμορφωθεί με τα απαιτούμενα μέτρα και να διενεργήσει όλες τις
απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να πιστοποιηθεί επίσημα ως προμηθευτής. (βλ.
Κανονισμούς-εγχειρίδια EXPO).



Τα κόστη μεταφοράς, της διαχείρισης και γενικά των logistics βαρύνουν την Ανάδοχο
εταιρεία.

Τέλος σημειώνουμε ότι ο Οργανισμός, που είναι ο κύριος υπεύθυνος έναντι της Διοργανώτριας Αρχής
για την άσκηση όλης της παραπάνω δραστηριότητας, διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει καθόλη τη
διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης τη συμμόρφωση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και εφόσον
υπάρχει απόκλιση από αυτές ή από τους Κανονισμούς λειτουργίας που ορίζονται από την
Διοργανώτρια Αρχή, να εξασφαλίσει την παύση της δραστηριότητας αυτής με ενδεχόμενη
ταυτόχρονη αντικατάστασή του.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι
την 9 Μαίου και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της ENTERPRISE GREECE, επί της λεωφ. Βασιλ. Σοφίας
αρ.109, Τ.Κ.11521 ΑΘΗΝΑ – ισόγειο.

Η προσφορά απευθύνεται σε οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπά ή ένωση φορέων, που
εδρεύουν στην ημεδαπή, στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου, καθώς και στα Κράτη Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (ν.2513/1997 Α’ 139), ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε Κράτη, τα οποία έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
συμβάσεων.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i. Στοιχεία ενδιαφερομένου
Πλήρες όνομα (εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο), πλήρης επωνυμία και νομιμοποιητικά
έγγραφα εκπροσώπησης (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο), διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονόματα προσώπων επικοινωνίας.
Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να
αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη
βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασής τους.
ii. Δηλώσεις
Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι α) υποβάλλει την προσφορά αποκλειστικά για δικό του
λογαριασμό ή για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί νομίμως, β) διαθέτει την
ικανότητα να υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν υπόκειται σε κάποιο νομικό ή άλλο
ιδίως συμβατικό περιορισμό, γ) συντρέχουν οι προδιαγραφές και ελάχιστες προϋποθέσεις της
παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δ) είναι ενήμερος και συμμορφούμενος με κάθε
υποχρέωσή του που απορρέει τόσο από τους Κανονισμούς της EXPO, τους οποίους δηλώνει ότι
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όσο και από την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και ε) θα
διενεργήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να πιστοποιηθεί επίσημα ως
προμηθευτής. (βλ. Κανονισμούς-εγχειρίδια EXPO).

iii) Περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του υποψηφίου

iv) Tεχνική προσφορά στην οποία θα αναλύονται τα παρακάτω:
α) Πρόταση προϊόντων και μενού
Υποβάλλεται πρόταση για τον αριθμό και το είδος των προϊόντων με πλήρη σχετική
τεκμηρίωση, και ό, τι άλλο κρίνεται σκόπιμο να υποβληθεί για την υποστήριξη των
προτάσεων των συμμετεχόντων. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη όλους τους
κανονισμούς της EXPO, καθώς επίσης να συνέχεται με τη θεματολογία του ελληνικού
περιπτέρου.
β) Μεθοδολογία Υλοποίησης και λειτουργίας σημείου πώλησης και bistrot

Οι διαγωνιζόμενοι, με την υποβολή ενός αναλυτικού κειμένου προς στον Οργανισμό,
καλούνται να

περιγράψουν όλα τα κύρια και επιμέρους θέματα προσέγγισης και

υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης, συντάσσοντας ταυτόχρονα
σχετικό χρονοδιάγραμμα και πλάνο λειτουργίας-διαχείρισης του Πωλητηρίου και του
bistrot, με την πρόβλεψη της εγκατάστασης της ταμειακής μηχανής.
γ) Αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας και επάρκειας
Προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η εμπειρία του ενδιαφερομένου
σε εξαγωγικές δραστηριότητες και διαχείριση σημείων πώλησης. Θα αξιολογηθεί επίσης η
αποδεδειγμένη ικανότητα της εταιρίας να ανταποκριθεί στην παροχή και διαχείριση
ποικιλίας ελληνικών προϊόντων.
δ) Ομάδα Έργου
Περιγραφή (σύνθεση) της ομάδας που θα υλοποιήσει το έργο, και θα είναι υπεύθυνη για
τη διαχείριση και οργάνωση. Θα συνυποβληθούν βιογραφικά των στελεχών της ομάδας
έργου, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που θα καλύπτει θέση/θέσεις
υπαλλήλου/ων στο Πωλητήριο (shop) του Περιπτέρου. (Το κόστος μισθοδοσίας,
μεταφοράς προσωπικού και τυχόν άλλες χρεώσεις που αφορούν το προσωπικό του
αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη
διαμόρφωση του συνολικού κόστους της οικονομικής προσφοράς του).
ε) Τα αντισταθμιστικά οφέλη
Περιγράφονται

τα

αντισταθμιστικά

οφέλη

που

δύνανται

να

προσφερθούν

από

τον

παραχωρησιούχο στον Οργανισμό και σχετίζονται με την προβολή της χώρας, των επενδύσεων και
του εμπορίου κλπ, δυνάμει του άρ. 110 του ν. 4314/2014. Σημειώνεται ότι τα κατ΄ελάχιστον
υποχρεωτικά αντισταθμιστικά οφέλη του παραχωρησιούχου προς τον Οργανισμό, αναλυτικά :
Η δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας μεταξύ των Ελληνικών επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν
με τα προϊόντα τους στην έκθεση και των καταναλωτών, δυνητικών αγοραστών αλλά και
εξειδικευμένου κοινού επισκεπτών (πχ. εισαγωγέων, διανομέων, αγοραστών κλπ) που αναμένεται
να επισκεφθούν την έκθεση είναι το κύριο ανταλλακτικό όφελος για τον Οργανισμό. Προς αυτήν
την κατεύθυνση, η λίστα των προϊόντων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ευρύτερη και η κάθε
κατηγορία να εξυπηρετείται από κατά το δυνατό περισσότερους παραγωγούς.
Ακόμη, ο παραχωρησιούχος θα πρέπει να αναλάβει τη σίτιση όλου του προσωπικού του
περιπτέρου και των φιλοξενουμένων του Οργανισμού, εντός των χώρων του Ελληνικού Περιπτέρου.

Τέλος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Ελληνικού Περιπτέρου ο παραχωρησιούχος θα
πραγματοποιήσει δωρεάν τρεις γευστικές δοκιμές (μία ανά μήνα λειτουργίας) σε ειδικά προϊόντα
(πχ. λάδι, κρασί) που θα καθοριστούν πριν από την έναρξη της έκθεσης και για ειδικά κοινά, ο
αριθμός των οποίων δεν θα ξεπερνά τα 100 άτομα ανά δοκιμή.

Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σημαντική Σημείωση
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον 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.

Ο 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 τον 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.»

Βελισσάριος Δότσης
Διευθύνων Σύμβουλος

