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Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών για το έργο «Mελέτη/σχεδιασμός/ εσωτερική διαμόρφωση του Εθνικού 
Περιπτέρου, η διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας και ο σχεδιασμός και υποστήριξη 
στην υλοποίηση προγράμματος δημοσιότητας και προβολής της εθνικής συμμετοχής, καθώς 
και η κατάρτιση και υποστήριξη πλάνου προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων σύμφωνα 
με τους καθορισμένους άξονες της εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης 
EXPO 2020», με αριθμό Διακήρυξης 07/2020 
 
 
 
Αναφορικά με τη Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού, παραθέτουμε την παρακάτω 
διευκρίνιση. 
 
Δεδομένου ότι για την πρόσβαση στο link του παραρτήματος VIII – CONCEPT της υπ΄αριθμ  
07/2020, διακήρυξης  για το έργο «Mελέτη/σχεδιασμός/ εσωτερική διαμόρφωση του Εθνικού 
Περιπτέρου, η διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας και ο σχεδιασμός και υποστήριξη 
στην υλοποίηση προγράμματος δημοσιότητας και προβολής της εθνικής συμμετοχής, καθώς 
και η κατάρτιση και υποστήριξη πλάνου προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων σύμφωνα 
με τους καθορισμένους άξονες της εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης 
EXPO 2020», απαιτείται η εγγραφή  και η αποστολή  κωδικών , από τους διοργανωτές και 
προκειμένου οι υποψήφιοι ανάδοχοι να έχουν χρόνο να μελετήσουν τα δεδομένα, για την 
υποβολή των προτάσεων τους, στον ακόλουθο σύνδεσμο, θα δείτε τα σχετικά προς μελέτη 
αρχεία, https://we.tl/t-PCt19T3Fsv  
 
Παρατήρηση:  

1. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 07/2020 διακήρυξη  ισχύουν τα κάτωθι:   
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβασημέσω του ΚΗΜΔΗΣ  και της ιστοσελίδας της εταιρείας . 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  greece-expo2020@eg.gov.gr 

 
2. Σύμφωνα με τη περίληψη της υπ΄αριθμ 07/2020 διακήρυξης  ισχύουν τα κάτωθι:   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η περίληψη και το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 

https://we.tl/t-PCt19T3Fsv
mailto:greece-expo2020@eg.gov.gr


 

 

www.enterprisegreece.gov.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση  greece-expo2020@eg.gov.gr  

 
Ως εκ τούτου οποιαδήποτε άλλη  επικοινωνία δεν είναι έγκυρη  
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
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