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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 
 
 
Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ  337/21.01.2021, απόφασης παράτασης κατά 4 ημέρες  και ορισμού 
νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, του εν θέματι διαγωνισμού, την 29η 
Ιανουαρίου 2021 της καταληκτικής ημερομηνίας, υποβολής προσφορών και της υποβολής 
αιτημάτων διευκρινιστικών,  πέραν της ημερομηνίας που ορίζεται στη διακήρυξη 07/2020, η 
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. , προς διευκόλυνση  των 
υποψηφίων αναδόχων,  αναφορικά με τη Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού, παραθέτουμε 
τις  παρακάτω διευκρινίσεις: 
 
 

1. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που είχαν εκδοθεί,  σύμφωνα με την αρχική  
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι 25.01.2021, γίνονται αποδεκτές και 
δεν απαιτείται νέα έκδοση αυτών. Υπενθυμίζεται δε ότι οι διευκρινήσεις αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

2. Στο Αντικείμενο του Έργου, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι, περιλαμβάνεται η  
μελέτη όλων σταδίων που αφορούν στο σχεδιασμό του ελληνικού περιπτέρου, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος VIII της διακήρυξης. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να 
παραδώσει τρισδιάστατες προοπτικές υψηλής ανάλυσης που θα απεικονίζουν τον τελικό 
σχεδιασμό (3D visualizations) τόσο όσον αφορά στις εξωτερικές όψεις, όσο και στους 
εσωτερικούς χώρους με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, ενώ θα κληθεί να συμμετάσχει σε 
συντονιστικές διαδικτυακές διασκέψεις που αφορούν στην άρτια εκτέλεση του έργου.  Η 
κατασκευή του εθνικού περιπτέρου και η τοποθέτηση εξοπλισμού δεν αποτελούν 
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.   

3. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμπεριλάβει 
στη συνολική μελέτη του, τις κατευθύνσεις, τις προτάσεις και τις προδιαγραφές όσον 
αφορά τη διαδικασία αποξήλωσης του ελληνικού περιπτέρου (σχέδιο αποξήλωσης).  Η 
διαχείριση του προτεινόμενου εξοπλισμού αφορά αποκλειστικά την Αναθέτουσα Αρχή.  

4. Σύμφωνα με τους τεθειμένους όρους της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα για την παροχή 
υπηρεσιών εκ μέρους του Αναδόχου ορίζεται στους 22 μήνες. Σε αυτό περιλαμβάνεται η 
προετοιμασία, η υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών κατά τη διάρκεια της 



 

 

διοργάνωσης, καθώς και η φάση του απολογισμού με ενέργειες που αφορούν κυρίως 
στην ανάδειξη και προβολή των θετικών αποτελεσμάτων από την ελληνική συμμετοχή 
στην EXPO2020 σε διάφορα επίπεδα. Η πρόταση περί του του πλάνου εκδηλώσεων 
υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας.  

5. Στο Παραρτημα Ι (Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου Σύμβασης) καθώς και στο Άρθρο 1 
(Αντικείμενο της Σύμβασης - Διάρκεια) περιγράφεται το πλαίσιο των απαιτήσεων του 
Οργανισμού σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Αναδόχου. Το Concept της εθνικής 
συμμετοχής αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις επιμέρους ενέργειες σε συνάρτηση 
με το συνολικό σκεπτικό της διοργάνωσης όπως αυτό περιγράφεται στο σχετικό site. Ο 
υποψήφιος ανάδοχος καλείται να καταθέσει την πρότασή του όσον αφορά στην 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της εθνικής συμμετοχής στην EXPO2020 που 
συμπεριλαμβάνει τη διοργάνωση ή τη συμμετοχή σε προγραμματισμένες από την Έκθεση 
εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτές που αναφέρονται στο κείμενο του διαγωνισμού. 
Δεν υφίσταται προαπαιτούμενο ελάχιστου ή μέγιστου αριθμού εκδηλώσεων,  που θα 
προτείνει ο υποψήφιος ανάδοχος.  Οι προτάσεις  των υποψηφίων αναδόχων στοχεύουν 
στην αξιοποίηση και προβολή  της εθνικής συμμετοχής στην EXPO 2020. 

6. Η υποστήριξη του Αναδόχου για την υλοποίηση εκδηλώσεων ή άλλων προωθητικών 
ενεργειών εκ μέρους του Οργανισμού, αναφέρεται αφενός στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και αφετέρου σε θέματα προετοιμασίας, επιμέλειας και παρακολούθησης των 
δράσεων με γνώμονα την πληρέστερη και πιο αποτελεσματική υλοποίησή τους. Τυχόν 
φυσική παρουσία στελεχών του Αναδόχου στην διοργανώτρια χώρα δεν αποτελεί μέρος 
της παρούσας σύμβασης.  

7. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις προτάσεις εκδηλώσεων που δύναται να εκθέσει ο 
υποψήφιος ανάδοχος. Οι προτάσεις του υποψήφιου Αναδόχου θα συνυπολογιστούν στη 
διαμόρφωση του χορηγικού προγράμματος και την προσέγγιση των χορηγών. Σε κάθε 
περίπτωση, το χορηγικό πρόγραμμα θα τελεί σε αρμονία με τους στόχος της εθνικής 
συμμετοχής στην EXPO2020 και θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το σύνολο των 
Κανονισμών της Έκθεσης.  
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