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Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 

ENTERPRISE GREECE  

Προσέλκυση - Προώθηση Επενδύσεων & Προώθηση Εξαγωγών 

Α.Φ.Μ. 094439436, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών  

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα 

Τηλ: +30 210 335 5700 

Fax: +30 210 324 2079 

email: info@eg.gov.gr  

 

 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2022 

Αρ. πρωτ: 5452/22 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο Απευθείας Ανάθεσης της «ENTERPRISE 
GREECE», για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή  Υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, 
κατασκευής, ενοικίασης εξοπλισμού, διακόσμησης και αποξήλωσης των περιπτέρων, στο 
πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη συνεδριακή διεθνή έκθεση τηλεπικοινωνιών/κινητής 
τηλεφωνίας «MOBILE WORLD CONGRESS», η οποία θα διεξαχθεί από 27 Φεβρουαρίου έως 02 
Μαρτίου 2023 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας». 
 
 

Δια της παρούσας, στο πλαίσιο Απευθείας Ανάθεσης, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο 
«ENTERPRISE GREECE» σας προσκαλεί όπως υποβάλετε την προσφορά σας, για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο: «Παροχή  Υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, ενοικίασης 
εξοπλισμού, διακόσμησης και αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής 
συμμετοχής στη συνεδριακή διεθνή έκθεση τηλεπικοινωνιών/κινητής τηλεφωνίας «MOBILE 
WORLD CONGRESS», η οποία θα διεξαχθεί από 27 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2023 στη 
Βαρκελώνη της Ισπανίας. 
 
Ι. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
H εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 
και τον διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE» είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την 
προώθηση εξαγωγών.  
Αντικείμενο του έργου με τίτλο: ««Παροχή  Υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, 
ενοικίασης εξοπλισμού, διακόσμησης και αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της 
Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση τηλεπικοινωνιών/κινητής τηλεφωνίας «MOBILE 
WORLD CONGRESS », η οποία θα διεξαχθεί από 27 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2023 στη 
Βαρκελώνη της Ισπανίας.»» αποτελεί η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού  το οποίο 
σχετίζεται  με εμβληματικές εκδηλώσεις – δράσεις προβολής της χώρας μας, με σκοπό την  
ενίσχυση της ελληνικής εξωστρέφειας και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών.  
CPV: 39154100-7 
 
ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 
Παραδοτέο της παρούσης πρόσκλησης είναι η μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, ενοικίαση 
εξοπλισμού, διακόσμηση και αποξήλωση των περιπτέρων των εταιριών – εκθεσιακής 
επιφάνειας 154 τετραγωνικών μέτρων - στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή 
έκθεση τηλεπικοινωνιών/κινητής τηλεφωνίας «MOBILE WORLD CONGRESS», το 
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σημαντικότερο ετήσιο τεχνολογικό γεγονός στο  χώρο των τηλεπικοινωνιών και της κινητής 
τηλεφωνίας, η οποία θα διεξαχθεί φέτος από 27 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2023 στη 
Βαρκελώνη της Ισπανίας. 
 
Η Έκθεση προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο και  για δέκατη συνεχή  φορά η Ελλάδα 
θα συμμετάσχει με Εθνικό περίπτερο σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση,  με τη στήριξη και την 
οργάνωση της συμμετοχής από τον Οργανισμό Enterprise Greece. Περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από το διαδικτυακό τόπο: www.mwcbarcelona.com 
 
Στοιχεία της Ελληνικής  συμμετοχής. Στη Διεθνή Έκθεση τηλεπικοινωνιών και κινητής 
τηλεφωνίας «MOBILE WORLD CONGRESS» αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 50 
Ελληνικές επιχειρήσεις. Το Ελληνικό εθνικό περίπτερο, συνολικού εμβαδού 154  τετραγωνικών 
μέτρων, βρίσκονται στο “Congress Square” stand CS250 στο εκθεσιακό κέντρο FIRA GRAN VIA. 
Σημειώνεται ότι η εκθεσιακή επιφάνεια μπορεί να αυξομειωθεί κατά ± 10%. 
 
Η διαμόρφωση των Ελληνικών περιπτέρων θα πραγματοποιηθεί με στόχο την προβολή τόσο 
της ελληνικής ταυτότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στον τομέα της υψηλής 
τεχνολογίας και καινοτομίας, όσο και της εταιρικής ταυτότητας των επιχειρήσεων που θα 
συμμετάσχουν στα Ελληνικά περίπτερα. 
 
 
Ως εκ τούτου, το Ελληνικό Περίπτερο, θα πρέπει:  
 

1. Να είναι λειτουργικό και σύγχρονης αισθητικής.  
2. Να είναι αναγνωρίσιμο από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύει το 

ενδιαφέρον (Αξιοποίηση των logos και των απαιτήσεων των επιμέρους εκθετών που 
θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους από την ENTERPRISE GREECE για να 
ενσωματωθούν στη μελέτη)  

3. Να προσιδιάζει στο πνεύμα της συγκεκριμένης Έκθεσης και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των Ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν.  

4. Να ανταποκρίνεται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής.  
 
 
Τα παραδοτέα του Έργου είναι : 
 
Α. Το τμήμα του Έργου που αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή  και ενοικίαση 
εξοπλισμού των ελληνικών περιπτέρων  της Ελληνικής αποστολής στη διεθνή έκθεση 
τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας «MOBILE WORLD CONGRESS», η οποία θα διεξαχθεί 
από 27 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2023 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας,  θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου  2023 και ώρα 12:00μμ και σε συμφωνία πάντα με 
τον κανονισμό των  διοργανωτών. 
 
Β. Το Τμήμα του Έργου που αφορά στην αποξήλωση του περιπτέρου θα αρχίσει μετά το 
τέλος της και θα ολοκληρωθεί με ευθύνη του κατασκευαστή –Αναδόχου, μετά το πέρας της 
Έκθεσης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό της συγκεκριμένης Έκθεσης. 
 

Συμβατικά Παραδοτέα Καταληκτική Προθεσμία Παράδοσης 

Π1. Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή των 
περιπτέρων στους χώρους της Έκθεσης και 
ενοικίασης απαραίτητου εξοπλισμού αυτών 

26 Φεβρουαρίου  2023 και ώρα 12:00 μμ 

Π2. Αποξήλωση και απομάκρυνση 
περιπτέρων από τον εκθεσιακό χώρο 

Μετά το πέρας της Έκθεσης, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό της συγκριμένης  Έκθεσης. 
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ΙΙΙ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Η ισχύς της συμβάσεως άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει μετά την 
αποξήλωση και απομάκρυνση περιπτέρων από τον εκθεσιακό χώρο, σύμφωνα με τον 
κανονισμό των διοργανωτών.  
 
IV. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριανταεννέα 
χιλιάδων  εννιακοσίων ογδόντα ευρώ  (€39.980,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Υπέρβαση του προϋπολογισμού δεν είναι επιτρεπτή. 
 
Το προϋπολογιστικό κόστος μελέτης και κατασκευής,  ανέρχεται στο ποσό των σαράντα 
εννέα  χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€ 49.575, 20) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 39.980,00 και ΦΠΑ (24%): € 9.595,20). 
 
Διευκρινίζεται ότι για την αμοιβή του Αναδόχου ουδεμία τιμαριθμική αναπροσαρμογή 
προβλέπεται.  
 
V. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί σε μία (1) δόση, 
μετά την παραλαβή του Παραδοτέου, μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή 
στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον 
Ανάδοχο. Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
VI. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω: 
Τεχνική προσφορά  
Η κατασκευή – μελέτη θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τον Κανονισμό της Διεθνούς 
Έκθεσης. 
Παρέχεται ελευθερία στον κατασκευαστή για τη μελέτη του έργου, εκτός από ορισμένα 
στοιχεία που δίδονται από την Υπηρεσία μας. Πληροφορίες, συμπληρωματικά στοιχεία, 
διευκρινίσεις, μπορούν να δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή  στους ενδιαφερόμενους μετά 
από έγγραφο αίτημα τους. 
Σημειώνουμε ότι εκτός από τα ατομικά stands των εκθετών, η πρόταση θα πρέπει να περιέχει 
κοινόχρηστο χώρο για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών ραντεβού (B2B meetings). 
 
Τεκμηρίωση του έργου 
Θα γίνει τεχνική περιγραφή του έργου  Ο μελετητής θα πρέπει να αποτυπώσει ενδεικτικά τα 
booths του ελληνικού περιπτέρου. H κατασκευή – μελέτη θα πρέπει να είναι απόλυτα 
σύμφωνη με τους Κανονισμούς όπως αυτοί έχουν ενημερωθεί και τροποποιηθεί για τη 
συγκεκριμένη διοργάνωση στη διεθνή έκθεση τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας 
«MOBILE WORLD CONGRESS», η οποία θα διεξαχθεί από 27 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 
2023 στην Βαρκελώνη της Ισπανίας. 
 
Τα Ελληνικά Περίπτερα θα πρέπει:  

• Να είναι λειτουργικά, σύγχρονης αισθητικής.  

• Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να αποτελεί μία νέα σύνθεση που προσδίδει 
ένα σύγχρονο χαρακτήρα δημιουργώντας μία ανανεωμένη παρουσία της Ελληνικής 
Συμμετοχής στην Έκθεση. 

• Να χαρακτηρίζονται από μία θεματική προσέγγιση που ως κεντρικός άξονας θα 
διατρέχει ως βασική ιδέα (concept)  όλη την πρόταση της μελέτης. Αυτό το 
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χαρακτηριστικό είναι σημείο διαφοροποίησης και αξιολόγησης εφόσον πληροί 
αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις της έκθεσης και είναι εφαρμόσιμο. 

• Να είναι αναγνωρίσιμα από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύουν το 
ενδιαφέρον (Αξιοποίηση των logos που θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους από τον 
ENTERPRISE GRECE για να ενσωματωθούν στη μελέτη)  

• Να προσιδιάζουν στο πνεύμα της συγκεκριμένης Έκθεσης.   
 
Θα δοθούν γραφικά και φωτογραφικό υλικό για τη διακόσμηση του Ελληνικού περιπτέρου, αν 
τυχόν κριθεί απαραίτητο. Το ύψος των Ελληνικών περιπτέρων θα πρέπει να φτάνει στο 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κανονισμό της έκθεσης. Η εκμετάλλευση του μέγιστου 
επιτρεπόμενου ύψους θα γίνεται είτε με δομή επί εδάφους ή με αναρτώμενες κατασκευές ή 
συνδυασμό των δύο. 
 
Οι χώροι  θα οριστικοποιηθούν με βάση τις τελικές κατόψεις – κατανομή χώρων. 
 
Τα Ελληνικά περίπτερα, συνολικού εμβαδού 154  τετραγωνικών μέτρων, βρίσκονται στο 
συνεδριακό τετράγωνο- «congress square”, stand CS250 και εκθεσιακό κέντρο FIRA GRAN VIA. 
 
Για την κατασκευή του ελληνικού περιπτέρου πρέπει να προβλέπεται 

 
1. Κατασκευή 
 
Κατασκευή 12 ατομικών stands των εκθετών (περίπου 4 τ.μ), με δυνατότητα ατομικής 
προβολής κάθε εταιρίας (INFORMATION DESK και πλάτη για την τοποθέτηση γραφικών και 
οθόνης προβολής – πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφορά), κατασκευή κοινόχρηστου  
χώρου  (ενδεικτικά το 50% της εκθεσιακής επιφάνειας). Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί 
χώρος για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών ραντεβού (B2B meetings). Το ύψος τοίχων 
της δομής προτιμητέο να είναι στα 4 μ. ή στο ανώτερο επιτρεπτό από τον κανονισμό (αν αυτό 
είναι μεγαλύτερο του 4) & ύψος μετώπης στα 3,5μ. Αν για τα εν λόγω ύψη απαιτείται έγκριση 
από τους διοργανωτές, θα πρέπει ο ανάδοχος να φροντίσει να τη λάβει 
 
2. Δάπεδα   
Για την επίστρωση των δαπέδων, η οποία θεωρείται απαραίτητη, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν laminate ή μοκέτα υψηλών προδιαγραφών ή παρκέ από απομίμηση ξύλου,  
κατάλληλα για χρήση σε εκθέσεις και σε χρώμα που να βρίσκεται σε αισθητική συνοχή  με την 
συνολική χρωματική παλέτα που προτείνεται από την μελέτη ή ουδέτερου χρώματος. Το ύψος 
του δαπέδου θα είναι το ελάχιστο δυνατό που υπαγορεύεται από τον κανονισμό της έκθεσης 
και τις ανάγκες κατασκευής του περιπτέρου.  
 
3. Φωτισμός 
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί όχι απλώς ισχυρός φωτισμός, αλλά αποτελεσματικός  φωτισμός 
για την ανάδειξη τόσο των εκθεμάτων όσο και της διάταξης και της διαμόρφωσης των 
περιπτέρων.  Το ζητούμενο είναι ο φωτισμός του περιπτέρου να είναι ατμοσφαιρικός και όχι 
επίπεδος και αδιάφορα ενιαίος. Θα πρέπει να προβλεφθεί γενικός φωτισμός και ειδικός 
φωτισμός που θα εξασφαλίζει τα απαιτούμενα επίπεδα και την ελεγχόμενη κατανομή φωτός 
σε διαφορετικές επιφάνειες και αντικείμενα ενδιαφέροντος.  
 
4. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
Ο ανάδοχος θα φροντίσει για τη υποβολή των αιτήσεων παροχών ρεύματος. Στα σημεία 
ρευματοληψίας του περιπτέρου, ο εργολάβος θα τοποθετήσει πίνακες διανομής, 
εφοδιασμένους με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. 
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Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να είναι γειωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα κυτία 
διανομής και οι διακλαδωτήρες θα είναι αφανείς. 
Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι επί μέρους γραμμές του 
περιπτέρου. 
Γενικά η όλη εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της Έκθεσης.  
 
5. Σήμανση Ελληνικού Περιπτέρου 
Επιγραφές ανάλογου μεγέθους για την ευκρινή αναγνώριση των περιπτέρων μέσα στην 
αίθουσα υπερυψωμένες και διακριτές σε σχέση με την τοιχοποιία στο ανώτατο επιτρεπτό 
ύψος βάσει του κανονισμού της έκθεσης ή αναρτημένες από την οροφή της Αίθουσας, (με τα 
logos που θα δοθούν από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Α.Ε.» ή θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα επιλεγούν από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.») που να υποδηλώνουν την Ελληνική ταυτότητα στα Αγγλικά. 
Οι δαπάνες στήριξης και ανάρτησης από την οροφή της Αίθουσας, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Εφόσον είναι δυνατή η τοποθέτηση banner οροφής (σύμφωνα με τον κανονισμό της 
έκθεσης), ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την κατασκευή του και την τοποθέτηση 
του. Το κόστος της υποδομής που απαιτείται για την κρέμαση του (κρεμαστικά, γερανοί, 
κλπ), επιβαρύνει το EG. 
Για τους εκθέτες του Ελληνικού Περιπτέρου, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει αυτοκόλλητα με το 
λογότυπο τους  χωρίς επιβάρυνσή τους. 
Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα.  
Η έγκαιρη συγκέντρωση των λογότυπων ανά εκθέτη είναι υποχρέωση του Ανάδοχου. 
 
6. Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά 
Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά Θα πλαισιώνουν τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε 
σημεία που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 
Οι δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» καθώς και οι δαπάνες εκτύπωσης βαρύνουν την Ανάδοχο 
εταιρία. 
Ο Ανάδοχος αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα επικοινωνήσει με 
όλους τους εκθέτες και υποχρεούται να συγκεντρώσει έγκαιρα από τον κάθε εκθέτη το  
εικαστικό, φωτογραφικό, γραφιστικό ή άλλο συμφωνημένο με την EG οπτικό υλικό για  τις 
ανάγκες σε  διακόσμηση του κάθε περιπτέρου.  Η έγκαιρη συγκέντρωση του φωτογραφικού ή 
άλλου υλικού που θα προμηθεύσει ο κάθε εκθέτης για αναπαραγωγή είναι υποχρέωση του 
Ανάδοχου.  
Ο Ανάδοχος  θα θέσει πλέον  τις προδιαγραφές των εκτυπώσεων (αποχρώσεις, διαστάσεις 
θεματολογία κτλ), πάντοτε μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της EG  για την 
συγκεκριμένη έκθεση, προκειμένου  να επιτευχθεί ένα ενιαίο ύφος στην παρουσίαση των 
γραφικών  και διακοσμητικών στοιχείων. Στόχος είναι να ομογενοποιηθεί το εκ των 
πραγμάτων ποικιλόμορφο οπτικό διαφημιστικό υλικό που θα δοθεί από τον κάθε εκθέτη μέσα 
από τον προσδιορισμό του θέματος της  φωτογραφίας,  της τεχνοτροπίας εκτύπωσης κτλ. 
 
7. Ατομικά stand – Εξοπλισμός 
Το κάθε stand θα περιλαμβάνει: 

- Μία τηλεόραση (τουλαχιστον 43”) με δυνατότητα σύνδεσης laptop και usb stick για 
την προβολή εταιρικών βίντεο. 

- Ένα Info counter με ενσωματωμένο φωτισμό (backlit), εκτυπωμένο το λογότυπο του 
εκθέτη και αποθηκευτικό χώρο με πορτόφυλλο που να κλειδώνει. 

- Μία παροχή ρεύματος με πολύπριζο 
- Μία ψηφιακή εκτύπωση ανά εκθέτη 
- Δύο σκαμπό 
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Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας. 
Θα μεταφερθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου στον Εκθεσιακό χώρο. Η συντήρηση 
και η αντικατάσταση των τυχόν φθαρμένων υλικών κατά την διάρκεια της Έκθεσης  βαρύνει 
τον Ανάδοχο 
 
8. Αίθουσες συναντήσεων (meeting rooms) 

Δύο κλειστές αίθουσες συναντήσεων με ένα τραπέζι, τέσσερις καρέκλες και δύο πρίζες με 
πολύπριζα. Η κάθε αίθουσα θα πρέπει να έχει μικρό παράθυρο από Plexiglass. 
 

9. Χώρος υποδοχής (reception) 
Θα πρέπει να διαθέτει πάγκο με ντουλαπάκια που να κλειδώνουν, 2 σκαμπό και 
μεγάλη οθόνη 54 ιντσών 

 
10. Κοινόχρηστος χώρος  

➢ Κοινή αποθήκη με πρόβλεψη πριζών σύνδεσης επαγγελματικού εξοπλισμού 
με προσαρμογέα για ευρωπαϊκή πρίζα, επιτοίχια  άγκιστρα για κρέμανση 
παλτό, ψυγείο και ψύκτη νερού με τις απαραίτητες μπουκάλες νερού για όλη 
τη διάρκεια της έκθεσης, ράφια αποθήκευσης υλικών και καφετιέρα.  

➢ Lounge Area με 4 τραπέζια και τις απαραίτητες καρέκλες  αναλόγως του 
χώρου και το stand της υποδοχής.  

➢ Τοίχος μεγάλων διαστάσεων για την τοποθέτηση των logo όλων των 
συμμετεχόντων. 

 
Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά κόστη κατασκευής και λειτουργίας του Εθνικού περιπτέρου 
(ηλεκτρικό ρεύμα, καθαριότητα,..), τελούν υπό την επιμέλεια του αναδόχου και θα 
εξοφληθούν απ΄ευθείας από την ENTERPRISE GREECE,  στη διοργάνωση. 
 

A. Υποχρεώσεις αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα: 

• H συμπλήρωση – μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες-  όλων των τεχνικών φορμών   
που απαιτούνται από την έκθεση (ηλεκτρικό, νερό , ασφάλεια κ.λ.π) σύμφωνα με τις 
οδηγίες της έκθεσης και σε συνεννόηση με την ENTERPRISE GREECE 

• Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία του συνολικού περιπτέρου σε όλη τη 
διάρκεια της Έκθεσης, άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού.  

• Ασφάλιση του συνολικού περιπτέρου (τα υλικά και την κατασκευή) καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Έκθεσης 

• Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της Έκθεσης. 

• Επί τόπου διόρθωση επιγραφών στις μετώπες των περιπτέρων των συνεκθετών με 
τους διακριτικούς τίτλους τους. 

• Άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων 
καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της Έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις 
κλοπής) 

• Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον Ανάδοχο και μόνο 

• Η σήμανση στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου είναι δαπάνη που αφορά τον 
κατασκευαστή στο σύνολό της. 

• Εφαρμογές των γραφικών με βάση την αναλυτική μελέτη σήμανσης γραφικών που 
έχει υποβληθεί και έχει γίνει αποδεκτή από την ENTERPRISE GREECE σε προοπτικό 
σήμανσης σε όλες τις αίθουσες 
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Ο Ανάδοχος, αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα επικοινωνήσει με 
όλους τους εκθέτες και θα φροντίσει για τις ανάγκες σε εξοπλισμό και διακόσμηση του κάθε 
εκθέτη, μετά από συνεννόηση μαζί του. 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας.  
 
B. Γενικές παρατηρήσεις 
1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και, αφού τους δώσει 

λεπτομερείς διαστάσεις και προδιαγραφές εκτύπωσης, να συλλέξει το φωτογραφικό υλικό 
το οποίο θα τοποθετήσει σε κάθε περίπτερο εκθέτη.  

2. Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. 
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τροποποίηση ή και δημιουργία μακετών σε υψηλή 

ανάλυση για τις εκτυπώσεις. 
4. Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα σχέδια, τις φωτογραφίες και τα κείμενα της τεχνικής 

προσφοράς και σε ηλεκτρονική μορφή. 
5. Οι διαστάσεις, όπου αυτές αναφέρονται, είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν 

σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση που θα υποβάλει ο Ανάδοχος.  
6. Τα  κατασκευαζόμενα τετραγωνικά μέτρα  του ελληνικού περιπτέρου στην αναφερόμενη 

Έκθεση στην παρούσα Προκήρυξη, μπορούν να αυξομειωθούν από την ENTERPRISE 
GREECE, οπότε θα αυξομειωθεί αντίστοιχα και το εργολαβικό τίμημα της Έκθεσης με την 
συμφωνηθείσα τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, εντός της ανώτατης συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης της διακήρυξης. 

 
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  
 
Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του 
υποψηφίου, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:  
 
Το κόστος της μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, ενοικίασης εξοπλισμού, διακόσμησης και 
αποξήλωσης των περιπτέρων στο πλαίσιο της συμμετοχής στη διεθνή έκθεση 
τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας «MOBILE WORLD CONGRESS», η οποία θα διεξαχθεί 
από 27 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2022 στην Βαρκελώνη της Ισπανίας. 
 
Το ανώτατο όριο προϋπολογιστικού κόστους κατασκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνάει σε κάθε 
περίπτωση το ανώτατο συνολικό προϋπολογιστικό κόστος των τριάντα εννέα χιλιάδων 
ενιακοσίων ογδόντα ευρώ (39.980,00 ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ.  
 
Το ποσό πλέον ΦΠΑ καθώς και το συνολικό ποσό, αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά. 
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του ποσού ολογράφως και αυτού αριθμητικώς, θεωρείται 
ως προσφορά το αναφερθέν ποσό ολογράφως.  
 
 
Οικονομική Προσφορά: 
Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως. Θα αναγράφεται το 
συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ, καθώς και ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα αναπροσαρμόζεται. 
 
Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και 
δαπανών του υποψηφίου αναδόχου για την πλήρη υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.  
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
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VII. ΚΡΙΤΗΡΙΟ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους,  η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 
κριτηρίων: 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

Κ1 Σαφήνεια και πληρότητα της μεθοδολογίας 
εκτέλεσης & υλοποίησης του Έργου 

40 

Κ2 Λειτουργικότητα της μελέτης κατασκευής  
Ευρηματικότητα  και πρωτοτυπία λύσεων 
Δυνατότητα ρεαλιστικής υλοποίησης της πρότασης  

20 

Κ3 Αισθητική αξία της πρότασης 40 

ΣΥΝΟΛΟ  100 

 
1. Σαφήνεια και πληρότητα της μεθοδολογίας εκτέλεσης & υλοποίησης του Έργου  

Κρίνεται η σαφήνεια και η πληρότητα της πρότασης ως προς τις ειδικές απαιτήσεις 

του Έργου. Βαθμολογείται η κατανόηση του διαγωνιζομένου για το αντικείμενο και τις 

ειδικές απαιτήσεις του έργου και ο εντοπισμός και ανάλυση των παραγόντων και 

παραμέτρων που προσδιορίζουν τις ανάγκες του έργου. Θα πρέπει να πιστοποιείται ο 

τρόπος υλοποίησης και οργάνωσης των φάσεων μελέτης και κατασκευής μέσω 

κατάθεσης περιγραφής των εργασιών ή χρονοδιαγράμματος όπου θα περιγράφονται 

οι αρμοδιότητες των συνεργατών καθώς και η αλληλουχία και αλληλεξάρτηση των 

διαφορετικών φάσεων και εργασιών για την πλήρη και ποιοτική υλοποίηση του 

έργου. 

 

2. Λειτουργικότητα της μελέτης κατασκευής, ευρηματικότητα  και πρωτοτυπία λύσεων, 
δυνατότητα ρεαλιστικής υλοποίησης της πρότασης 
Κρίνεται η αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα της μελέτης κατασκευής (ιδίως ως 
προς την ευρηματικότητα και την πρωτοτυπία των σχεδίων λύσεων). Θα αξιολογηθεί: 
ο τρόπος διαχωρισμού των ατομικών περιπτέρων ώστε να επιτρέπει ιδιωτικότητα 
αλλά να μην καθιστά συμπαγές  όριο. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η οπτική συνέχεια 
μεταξύ των ατομικών περιπτέρων αλλά να εξυπηρετείται το αίτημα διαχωρισμού των 
εκθετών. 
Η σήμανση και η ευρηματικότητα της πρότασης των κοινόχρηστων χώρων 
εκδηλώσεων ιδίως για τις περιπτώσεις χωροθέτησης τους  στο εσωτερικό μίας νησίδας 
περιπτέρων. 
Η ευρηματικότητα στην αξιοποίηση των δομικών στοιχείων και του εξοπλισμού για την 
καλύτερη προβολή των προϊόντων και τη δημιουργία επαρκούς και ασφαλούς 
αποθηκευτικού χώρου για κάθε περίπτερο. 
Ο ευρηματικός τρόπος χωροθέτησης των αποθηκευτικών χώρων με σκοπό να είναι 
όσο γίνεται πιο αφανής.  
 

3. Αισθητική αξία της πρότασης 

Κρίνεται η αισθητική αξία τόσο του συνολικού σχεδίου όσο και των επιμέρους 
στοιχείων αυτού (σχεδιασμός χώρου γευσιγνωσίας και φιλοξενίας (hospitality and 
business center), εξοπλισμός, προτάσεις και λύσεις για την καλύτερη προβολή του 
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περιπτέρου, των εκθετών και των προϊόντων, κλπ). Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον 
φωτισμό και στη μελέτη αυτού. 

 
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της 
«ENTERPRISE GREECE» (ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ. 148/18.09.2020) και συγκεκριμένα, με βάση τις 
προβλεπόμενες σε αυτόν διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Συμπληρωματικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Η «ENTERPRISE GREECE» μπορεί να ζητεί διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, προσαρμογές, 
παρουσιάσεις ή βελτιώσεις της προσφοράς. 
 
Για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, μπορείτε να 
αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.koutsioumpeli@eg.gov.gr  
 
VIII. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην «ENTERPRISE GREECE», μέσω e-mail, 
στη διεύθυνση: procurement1@eg.gov.gr, a.koutsioumpeli@eg.gov.gr εντός έξι  (6) ημερών 
από την κοινοποίηση της παρούσας,  

 
Σημαντική Σημείωση 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς δεν δεσμεύει την «ENTERPRISE GREECE» να 
συνεργαστεί ή να συνάψει οιαδήποτε σύμβαση µε τον/τους ενδιαφερόμενο/ους 
οικονομικό/ούς φορέα/είς και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. H «ENTERPRISE GREECE» 
διατηρεί το δικαίωμα 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 και προϋποθέσεις, 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. 
H «ENTERPRISE 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 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. 
 
 

 «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε». 
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