
 
 

 
 

Αθήνα 03-10-2018 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

H «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε,» επίσημος φορέας οργάνωσης 

Διεθνών Εκθέσεων και Εκδηλώσεων, συμμετέχει με Ελληνικό Περίπτερο στη διεθνή έκθεση 

επαγγελματικού εξοπλισμού Διεθνή Έκθεση EQUIP HOTEL 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί 

από τις 11 – 15 Νοεμβρίου 2018 στο Παρίσι, στον  Εκθεσιακό χώρο Paris Expo Porte de 

Versailles. 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής 

Υπηρεσιών κατασκευής, παροχής του πάσης φύσεως εξοπλισμού, διακόσμησης και μετά το 

πέρας της Έκθεσης της αποξήλωσης και απομάκρυνσης του Ελληνικού περιπτέρου και του 

εξοπλισμού της εθνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση EQUIP HOTEL 2018, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από τις 11 – 15 Νοεμβρίου 2018 στο Παρίσι.  

Η ελληνική συμμετοχή αποτελείται από 3 εκθέτες σε διάσπαρτες θέσεις στα hall 3 και 4 

(επισυνάπτονται οι σχετικές κατόψεις) και τα περίπτερα τους καταλαμβάνουν συνολική έκταση 

περίπου 59,25 τμ. 

Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει το αργότερο έως την Σάββατο 10/11/2018 και 

ώρα 8:00 π.μ. 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά σε σφραγισμένο 

φάκελο το αργότερο μέχρι την 09.10.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ., στο πρωτόκολλο της 

εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Α.Ε.», στην έδρα της  επί της λεωφόρου Βασ. Σοφίας 109 ,Τ.Κ.  1115 27, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210  

3355700. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για την κατασκευή του Ελληνικού 

Περιπτέρου στην Δ. Έκθεση EQUIP HOTEL 2018 (11-15/11/2018).» 

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Στοιχεία ενδιαφερομένου 



 
 

 
 

Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

ονόματα προσώπων επικοινωνίας.  

2. Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς  

H προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση για την εκτέλεση 

του έργου και η κατασκευή – μελέτη θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τον κανονισμό 

της Έκθεση EQUIP HOTEL για το 2018 (επισυνάπτεται).  

Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται η τιμή κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο και η συνολική 

τιμή της προσφοράς (καθαρό  ποσό + ΦΠΑ). 

Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διαμόρφωση του ελληνικού περιπτέρου θα πραγματοποιηθεί με στόχο την προβολή τόσο της 

ελληνικής ταυτότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στον τομέα του επαγγελματικού 

εξοπλισμού και υπηρεσιών, όσο και των εκθεμάτων και της εταιρικής ταυτότητας των 

επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν. 

- Κατασκευή 

Περιμετρική δομή περιπτέρου με ύψος τοίχων στα 3,50μ. ή στο ανώτερο επιτρεπτό από τον 

κανονισμό (αν αυτό είναι μεγαλύτερο του 3,50) & ύψος μετώπης στα 3μ. Αν για τα εν λόγω 

ύψη απαιτείται έγκριση από τους οργανωτές, θα πρέπει ο ανάδοχος να φροντίσει να τη 

λάβει). Επίσης διαχωριστική δομή μεταξύ των ατομικών περιπτέρων - stands. 

 

- Δάπεδα   

Για την επίστρωση των δαπέδων, η οποία θεωρείται απαραίτητη, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν laminate ανοιχτού χρώματος ή μοκέτα υψηλών προδιαγραφών,  κατάλληλα 

για χρήση σε εκθέσεις. Μπορεί να γίνει πρόταση για υπερυψωμένο πάτωμα.  

 

- Φωτισμός 

Σημειώνεται ότι ο φωτισμός θα πρέπει να γίνει με ισχυρά, χαμηλής κατανάλωσης φωτιστικά, 

τα οποία να αποδίδουν «θερμό» φωτισμό και θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την επιλογή της 

μελέτης. Να γίνει αναλυτική περιγραφή φωτισμού για ατομικά stands. 

 

- Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

Στα σημεία ρευματοληψίας του περιπτέρου, ο εργολάβος θα τοποθετήσει πίνακες διανομής, 

εφοδιασμένους με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει 

να είναι γειωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα κυτία διανομής και οι διακλαδωτήρες να 

είναι αφανείς. 



 
 

 
 

Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι επί μέρους γραμμές του 

κάθε περιπτέρου. Γενικά η όλη εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της 

Έκθεσης. 

 

- Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά 

Θα πλαισιώνουν τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει ο μελετητής. Οι 

δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» καθώς και οι δαπάνες εκτύπωσης βαρύνουν την Ανάδοχο 

εταιρία. 

 

- Ατομικά  stand 

Για κάθε stand ανάλογα με το εμβαδόν του, πρέπει να προβλέπεται ο εξοπλισμός που 

απαιτείται για την προβολή των διαφόρων κατηγοριών επίπλων και διακοσμητικών 

αντικειμένων, ήτοι: 

 

 Ράφια, συστήματα ραφιών ανεξάρτητα και επιτοίχια 

 Βάθρα 

 

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή και 

σχέδια για καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες, περίπτερων: 

 15 τμ, το οποίο θα απεικονίζεται ανοιχτό από δύο πλευρές (γωνιακό) και διαστάσεων 

3 μ x 5 μ 

 18 τμ, το οποίο θα απεικονίζεται ανοιχτό από δύο πλευρές (γωνιακό) και διαστάσεων 

3 μ x 6 μ  

 26.25 τμ, ανοιχτό από τρεις πλευρές (γωνιακό) και διαστάσεων  7.5 μ x 3.5 μ 

μαζί με το βασικό εξοπλισμό (τραπέζια, καρέκλες, κύβους κτλ.) 

 

Επισυνάπτονται οι κατόψεις των περιπτέρων. 

 

Ακόμη κάθε ατομικό stand  θα είναι εξοπλισμένο επίσης με: 

 1 καλάθι αχρήστων 

 Διακοσμητικά στοιχεία 

 Επιγραφή με την επωνυμία της επιχείρησης και το λογότυπό της στη μετώπη του stand. 

Τα γωνιακά stands θα έχουν από 1 επιγραφή και 1 λογότυπο σε κάθε πρόσοψη. Οι  

επιγραφές θα πρέπει να είναι ευκρινείς και να φαίνονται από απόσταση  

 1 πρίζα σούκο και πρόβλεψη για πρίζες σύνδεσης επαγγελματικού εξοπλισμού (κατόπιν 

συνεννόησης με τον εκθέτη) 

 1 καλόγερο για το κρέμασμα των ρούχων 

 1-2 προσπεκτοθήκες επιδαπέδιες 



 
 

 
 

 1 αποθήκη (προαιρετική – κατόπιν συνεννόησης με τον εκθέτη) 
 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα: 

- Τη συμπλήρωση – μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες-  όλων των τεχνικών φορμών  

που απαιτούνται από τη διοργανώτρια αρχή της έκθεσης (ηλεκτρικό, ασφάλεια κ.λ.π) 

σύμφωνα με τις οδηγίες της και σε συνεννόηση με τον Enterprise Greece. 

- Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. 

- Την Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία του συνολικού περιπτέρου σε όλη τη 

διάρκεια της Έκθεσης, άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού.  

- Την ασφάλιση του συνολικού περιπτέρου (τα υλικά και την κατασκευή) καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Έκθεσης 

- Τον καθαρισμό του περιπτέρου πριν από την έναρξη της Έκθεσης. 

- Την άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων 

καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της Έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις 

κλοπής) 

- Την αποξήλωση και την απομάκρυνση του κάθε περιπτέρου σύμφωνα με τον κανονισμό 

της έκθεσης 

 

Τέλος επισημαίνεται ότι : 

- Η σήμανση στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου είναι δαπάνη που αφορά τον Ανάδοχο 

κατασκευαστή στο σύνολό της. 

- Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον Ανάδοχο κατασκευαστή και μόνο. 

Αμοιβή αναδόχου 

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και 

δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, περιλαμβανομένου του κόστους 

σύνδεσης των ηλεκτρικών παροχών των περιπτέρων και καμία επιπρόσθετη δαπάνη ή χρέωση 

δεν θα γίνει δεκτή, άλλως αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη, των υποχρεώσεων προς τρίτους 

(Δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π.), και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του 

προσωπικού που θα απασχολεί.  

Η ως άνω Αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για την προσήκουσα, 

πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του 

συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών και εγγυήσεών του, σύμφωνα 

με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της Σύμβασης.  

Στην Αμοιβή, με εξαίρεση τον οικείο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, περιλαμβάνονται όλα τα 

έξοδα και οι δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με το Έργο και που 

απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Σύμβασης, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:  

 Οι κάθε είδους φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα τέλη 
χαρτοσήμου, καθώς και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν κατά την ημέρα 
υπογραφής της Σύμβασης.  



 
 

 
 

 Κάθε είδους δαπάνη, δαπάνες μεταφράσεων, οχημάτων, πάγια έξοδα, κάθε είδους 
υποχρεώσεις προς τρίτους (προστηθέντες, εξειδικευμένους συμβούλους κλπ.) στο 
πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου. 

 Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, ποινές, 
οφειλές, υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά 
οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις.  

 Το εργολαβικό όφελος του Αναδόχου.  

 

Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνεται: 

1. κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

2. κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει του άρθρου 4 Ν.4013/2011 όπως έχει 
αντικατασταθεί με την παρ. 7 του άρ. 375 του ν. 4412/2016 και ισχύει, η οποία 
υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια της προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι δεν 

δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 

υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.  

Η εκκαθάριση των λογαριασμών θα γίνεται με την υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών, 

ήτοι των αποδεικτικών εγγράφων για την γενόμενη κατασκευή και αποξήλωση των 

περιπτέρων. 

Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής: 

Είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό που 

θα υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, είτε με την έκδοση 

ισόποσης δίγραμμης τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του αναδόχου κατόπιν προηγούμενης 

έκδοσης στο όνομά της  των νόμιμων παραστατικών και παράδοσής τους εντός εξήντα  (60) 

ημερών από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της αναθέτουσας αρχής για την 

έγκριση  του σχετικού πρακτικού παραλαβής από εκπρόσωπο της Enterprise Greece το οποίο 

θα παρευρίσκεται στην έκθεση με το οποίο θα βεβαιώνεται  i) η εμπρόθεσμη και προσήκουσα 

ολοκλήρωση της κατασκευής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και ii) η επιτυχής και 

έγκαιρη αποξήλωση του περιπτέρου σύμφωνα με τους κανονισμούς της έκθεσης. 

Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από 

την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου 

στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό και την αποξήλωση των περιπτέρων. 



 
 

 
 

Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης 

Με την προσφορά θα συνυποβληθεί βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης έναντι 

παντός κινδύνου καθώς και κάλυψης του κινδύνου της κατασκευής. Η ασφαλιστική κάλυψη 

πρέπει να είναι σε ισχύ και να καλύπτει σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα έως την λήξη 

του έργου. 

Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιαδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί η συμμετοχή του 

Enterprise Greece στη Διεθνή Έκθεση EQUIP 2018, ουδεμία αξίωση γεννάται υπέρ του 

κατασκευαστή.  

 

Σημαντική Σημείωση: 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Enterprise Greece να 

συνάψει συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. H 

Enterprise Greece 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. Η Εnterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του 

αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη 

των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή 

αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την Enterprise Greece ή τα στελέχη  

του 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. 

 

 

 

 

 

Τέτη Περισσάκη 

Υπεύθυνη Εκθέσεων Δομικών και Καταναλωτικών Προϊόντων 

 


