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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Η ΕΚΘΕΣΗ
Η 35η διεθνής έκθεση τουρισμού Philoxenia διοργανώνεται στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης από τις 8 έως 10 Νοεμβρίου 2019.  
Το πρόγραμμα λειτουργίας της έκθεσης
Ημερομηνία: 8 – 10 Νοεμβρίου 2019

Διάρκεια: 3 ημέρες (Παρασκευή – Κυριακή)

Παρασκευή: 11:00-20:00 Μόνο για εμπορικούς επισκέπτες
Σάββατο: 10:00-20:00 Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό
Κυριακή: 10:00-19:00 Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας στη “Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2019” 
προγραμματίζονται από την Περιφέρεια οι παρακάτω δράσεις – ενέργειες:

1. Η προβολή του τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή σε 
προγραμματισμένες συναντήσεις με hosted buyers και προώθηση του προορισμού στο κοινό της 
έκθεσης

2. Η παροχή φιλοξενίας στους Δήμους της Περιφέρειας, στο χώρο του περιπτέρου της ΠΔΜ καθώς και 
η προβολή δράσεων πολιτισμού που επιθυμούν να παρουσιάσουν 

3. Η διεξαγωγή γαστρονομικών προβολών για την παρουσίαση του πλούσιου γαστρονομικού και 
αγροδιατροφικού αποθέματος της περιοχής, τόσο σε hosted buyers όσο και στο κοινό της έκθεσης

4. Η φιλοξενία επιχειρηματικών φορέων τουρισμού και μεμονωμένων τουριστικών επιχειρήσεων της 
Δυτικής Μακεδονίας στο χώρο του περιπτέρου της Περιφέρειας ώστε να πραγματοποιήσουν τις 
επαγγελματικές τους συναντήσεις.

Για την επιτυχημένη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη “Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
Philoxenia 2019” απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:

Α. Ενοικίαση χώρου περιπτέρου επιφάνειας ως εξής:

 Ενοικίαση στεγασμένου χώρου, Τύπου 1 τριών 
όψεων και  επιφάνειας 48τμ και λοιπές 
υπηρεσίες περίπτερο 15 stand 33

Ανάθεση 
“ΔΕΘ-HELEXPO”
ως  μοναδικός πάροχος

Β. Κατασκευή (δομή και εικαστικό) / Αποξήλωση Περιπτέρου του οποίου το προϋπολογισθέν κόστος 
είναι συνολικά 14.210,88€ (συμπ του ΦΠΑ) και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα και ειδικότερα στο 
ακόλουθο παράρτημα Ι:

Β. Κατασκευή περιπτέρου και παροχή λοιπών υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας στην 35η  διεθνή έκθεση  PHILOXENIA 2019

 Κατασκευή και διαμόρφωση περιπτέρου 
48τμ η οποία θα περιλαμβάνει δημιουργία 
δομής περιπτέρου, δημιουργία εικαστικού 
θέματος και εκτυπώσεις, ηλεκτρολογικές 
υποδομές, υποδομές  εξυπηρέτησης, 
παροχή ηλεκτρονικού - οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού, υποδομές γαστρονομικής 
προβολής, παροχή υλικών  γαστρονομικής 
προβολής, αποξήλωση.

 Παροχή και κατανάλωση νερού 
 Παροχή Κατανάλωση και ηλεκτρικού 

11.460,39€

Ανάθεση με βάση 
την χαμηλότερη
τιμή προσφοράς
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ρεύματος 10Kw. 

ΣΥΝΟΛΟ 11.460,39€

ΦΠΑ 24%  2.750,49€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.210,88€

Για τα υπό το στοιχείο Β, η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 
Δεκατεσσάρων χιλιάδων Διακοσίων Δέκα Ευρώ και Ογδόντα Οκτώ Λεπτών (14.210,88€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (11.460,39€ άνευ Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει:

 Κατασκευή περιπτέρου και παροχή λοιπών υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας στην 35η  διεθνή έκθεση  PHILOXENIA 2019. Ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα αναλάβει  
το σχεδιασμό - κατασκευή - εγκατάσταση - απεγκατάσταση περιπτέρου και παροχής λοιπών 
υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της ΠΔΜ στην 35η  διεθνή έκθεση  PHILOXENIA 2019 η οποία 
θα πραγματοποιηθεί από τις 08 έως τις 10 Νοεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη  με κριτήριο 
αξιολόγησης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 
τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.      

Αναλυτικά θα αναλάβει:
 Μελέτη και εφαρμογή κατασκευής περιπτέρου
 Εξοπλισμό περιπτέρου
 Απομάκρυνση και καθαρισμό περιπτέρου μετά το πέρας της έκθεσης
 Ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη
 Εκτυπώσεις
 Ηλεκτρολογικά - φωτισμός - δημιουργία και  έγκριση  ηλεκτρολογικού σχεδίου
 Κάλυψη δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος 1Kw 
 Υδραυλικά - σύνδεση νερού, αποχέτευσης υδάτων
 Κάλυψη δαπάνης κατανάλωσης νερού
 Αγορά και παροχή κερασμάτων και ειδών σερβιρίσματος μιας  χρήσης μέχρι ύψους εξακοσίων 

ευρώ (600€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.      
                                     
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ     

Ο σχεδιασμός,  κατασκευή, τοποθέτηση, εγκατάσταση, απεγκατάσταση περιπτέρου (48τ.μ) και παροχή 
λοιπών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στην 35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA” που θα 
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 08 – 10 Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με τον Άξονα  5.1 “Διεθνείς 
Τουριστικές Εκθέσεις”, Δράση 5.1.2. “Εκθέσεις Β’ Εξαμήνου” του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 
έτους 2019.     
Το περίπτερο θα πρέπει:  
Να είναι λειτουργικό, σύγχρονης αισθητικής. Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να αποτελεί μία νέα 
σύνθεση που προσδίδει ένα σύγχρονο χαρακτήρα δημιουργώντας μία ανανεωμένη παρουσία της 
συμμετοχής της ΠΔΜ στην Έκθεση. Να χαρακτηρίζεται  από μία θεματική προσέγγιση που ως κεντρικός 
άξονας θα διατρέχει ως βασική ιδέα (concept)  όλη την πρόταση της μελέτης. Θα πρέπει να προσιδιάζει 
στο πνεύμα της συγκεκριμένης  έκθεσης, να πληροί  τις αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις της 
έκθεσης και θα είναι εφαρμόσιμο. Τα διακριτά χαρακτηριστικά της Δυτικής Μακεδονίας ως τουριστικός 
προορισμός εναλλακτικών διακοπών με πλούσιο φυσικό περιβάλλον και σημαντική πολιτιστική 
κληρονομιά θα πρέπει να είναι  αναγνωρίσιμα από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύουν το 
ενδιαφέρον (Αξιοποίηση των logos που θα δοθούν από την ΠΔΜ για να ενσωματωθούν στη μελέτη). 
Θα δοθεί από την ΠΔΜ φωτογραφικό υλικό για τη διακόσμηση του περιπτέρου. 
Το ύψος του περιπτέρου θα πρέπει να φτάνει στο μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κανονισμό της έκθεσης 
και όχι λιγότερο από 3,5 μέτρα. Η εκμετάλλευση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους θα γίνεται είτε με 
δομή επί εδάφους ή με αναρτώμενες κατασκευές ή συνδυασμό των δύο με βάση την κάτοψη και τη θέση 
του χώρου. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης (στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση τα 
ακόλουθα): 
Σχέδια 
Σχέδια σε κλίμακα 1:50 του συνολικού εκθεσιακού χώρου, κατόψεις, συνολικές όψεις, χώρος ομαδικής 
προβολής τουριστικών περιοχών, χώρος διενέργειας επιχειρηματικών συναντήσεων, άλλων στοιχείων που 
κρίνονται απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση της  πρότασης. 
Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις:  

 Μία άποψη για κάθε πλευρά του περιπτέρου.
 Συνολική τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση από ψηλά  (bird view) της συνολικής διάταξης 

του περιπτέρου. 
 Τεχνική περιγραφή όπου θα περιγράφεται η βασική ιδέα της πρότασης και οι επιμέρους 

συνθετικές και κατασκευαστικές επιλογές της μελέτης, οι προτεινόμενοι χρωματικοί και  τα υλικά 
(περιγραφή, πάχη κτλ).    

Τα τελικά σχέδια και οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις θα πρέπει να κατατεθούν στην Αναθέτουσα αρχή. 
Επιθυμητή είναι η υποβολή και εναλλακτικού σχεδίου περιπτέρου από τους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό. Έπειτα από την επιλογή αναδόχου και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Αναθέτουσα 
Αρχή θα πρέπει να υπβληθεί από τον ανάδοχο άμεσα και η φωτορεαλιστική απεικόνιση του εναλλακτικού 
σχεδίου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε διορθώσεις του υποβληθέντος σχεδίου του περιπτέρου σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, υπό τον όρο ότι δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς τα  οικονομικά 
δεδομένα της συμφωνίας.
1. Κατασκευή 
Ξυλοκατασκευές MDF για την περιμετρική δομή περιπτέρου με ύψος τοίχων στα 3,5m ή στο ανώτερο 
επιτρεπτό από τον κανονισμό & ύψος μετόπης στα 3,5m αν προκύπτει από το σχέδιο. Αν για τα εν λόγω 
ύψη απαιτείται έγκριση από τους διοργανωτές, θα πρέπει ο ανάδοχος να φροντίσει να τη λάβει. 
Κατασκευή έως τεσσάρων (4) info desk με δύο ράφια, πορτάκια με κλειδαριά, ανάλογα με τον 
προτεινόμενο σχεδιασμό.  
Κατασκευή τουλάχιστον τεσσάρων διαφανοσκοπίων  (4) διπλής όψεως (ενσωματωμένες ή ανεξάρτητες) 
στις πλευρικές δομές του περιπτέρου ή περιμετρικά επί της μετώπης (ανάλογα με το σχέδιο) για την 
προβολή μιας βασικής εικόνας της κάθε Περιφερειακής ενότητας. 
Στα διαφανοσκόπια τοποθετούνται εκτυπώσεις ανάλογων διαστάσεων σε αυτοκόλλητο βινύλιο ή 
επεξεργασμένες εικόνες με τα ανάλογα logos. Τα διαφανοσκόπια φέρουν στο εσωτερικό τους φωτισμό 
από λάμπες φθορισμού.
α. Διαστάσεις περιπτέρου  
6.00m Χ 8.00m = 48 m2  
β. Στοιχεία κατασκευών και αποθήκη 

1. Στην κεντρική κατασκευή θα τοποθετηθούν τρεις (03) οθόνες υψηλής ανάλυσης “PLASMA 60'' 
600Hz Max Sub Field Driving και εισόδους HDMI, component & composite με εσωτερικό USB player 
για αναπαραγωγή video & φωτογραφιών σε συνέχεια.

2. Εξωτερικά οι επιφάνειες όλων των κατασκευών θα είναι καλυμμένες με πανοραμικές εικόνες της 
Π.Δ.Μ. (οι φωτογραφίες θα διατεθούν από την Αναθέτουσα αρχή) και θα εμπεριέχουν σε εμφανές 
σημείο το λογότυπο του ΕΟΤ σύμφωνα με το εγκεκριμένο brand manual του Οργανισμού το οποίο 
ακολουθεί υποχρεωτικά ο ανάδοχος.  Στις φωτογραφίες που θα αξιοποιηθούν θα πρέπει να 
αναφέρεται το όνομα του δημιουργού στην αγγλική γλώσσα στο κάτω δεξιό μέρος κάθε 
φωτογραφίας.

3. Θα προβλεφθεί ανάλογος χώρος υποδοχής επισκεπτών και φιλοξενίας επιχειρηματικών επαφών 
με το απαραίτητο σαλόνι (Τρία τραπέζια και τουλάχιστον εννέα πολυθρόνες συσκέψεων).

4. Μπαρ, εμβαδού τουλάχιστον  4 m2 για την προβολή προσφορά ποτών και εδεσμάτων στους 
επισκέπτες. Η κατασκευή του μπαρ θα ακολουθεί την αισθητική του περιπτέρου, θα είναι 
λειτουργικό, με προθήκη προβολής προϊόντων στην πλάτη, εσωτερικό πάγκο εργασίας και ανοιχτά 
ράφια. Η διακόσμησή του θα είναι διακριτική και θα φέρει «καπέλο» ή μετώπη και ξεχωριστά 
ορατά και διακριτικά φωτιστικά σώματα. Θα είναι εξοπλισμένο με δύο ως τρία σκαμπό 
αυξομειούμενου ύψους.

5. Αποθήκη εμβαδού 6m2 και ύψους 3,5m.  Η αποθήκη θα είναι πλήρως εξοπλισμένη με: 
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 Πόρτα με κλειδαριά
 Φωτισμό
 Ένα νεροχύτη με βρύση και σύνδεση νερού και αποχέτευσης υδάτων
 Έναν κάδο απορριμμάτων μεγάλο, ανάλογες σακούλες σκουπιδιών (τουλάχιστον 12 

τεμάχια)
 Ψυγείο μέχρι 260Lt μονόθυρο, επαγγελματικού τύπου 
 Έναν πάγκο εργασίας  μικρών διαστάσεων (1 μέτρο χ 70 εκατοστά χ 50 εκατοστά) με 

δύο ράφια
 Δύο Κρεμάστρες παλτό
 Δύο (2)  Ραφιέρες  για έντυπο υλικό
 Καφετιέρα γαλλικού καφέ
 Βραστήρα νερού  

γ.  Δάπεδα   
Υπερυψωμένο δάπεδο: Υπόστρωμα, Πεντάνα 100mm, συνολικού εμβαδού 48m2, . Για την επίστρωση των 
δαπέδων και της περιμέτρου του, η οποία θεωρείται απαραίτητη, μπορούν να χρησιμοποιηθεί παρκέ από 
απομίμηση ξύλου, κατάλληλα για χρήση σε εκθέσεις και σε χρώμα που να βρίσκεται σε αισθητική συνοχή  
με την συνολική χρωματική παλέτα που θα προτείνεται από την μελέτη. Το ύψος του δαπέδου θα είναι 10 
εκατοστά και θα διαθέτει ράμπα ΑμεΑ.
2. Φωτισμός 
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός  φωτισμός για την ανάδειξη τόσο των εκθεμάτων όσο και της 
διάταξης και της διαμόρφωσης του περιπτέρου.  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. 
α. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
Ο ανάδοχος θα φροντίσει για τη υποβολή της αίτησης παροχής ρεύματος και την κάλυψη της σχετικής 
προϋπολογισμένης δαπάνης κατανάλωσης ρεύματος  (μέχρι 10Kw) με βάση το υποβαλλόμενο σχέδιο. Στα 
σημεία ρευματοληψίας του περιπτέρου, ο εργολάβος θα τοποθετήσει πίνακα διανομής, εφοδιασμένο με 
τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. 
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. 
Για το γενικό φωτισμό τοποθετούνται προβολείς HQI 150 watt (1 προβολέας ανά 4m2) ή εναλλακτικά και 
προβολείς HQI 400WATT, με χρήση τράσας ή και με ανάρτηση επί της δομής του περιπτέρου όπου είναι 
απαραίτητο.
Για τις επιμέρους ανάγκες φωτισμού τοποθετούνται σποτ ή και βραχίονες Led.
Πρόβλεψη για πρίζες σύνδεσης επαγγελματικού εξοπλισμού (κατόπιν συνεννόησης με την ΠΔΜ). Τα 
σημεία θα υποδειχθούν από τον εκθέτη.
Γενικά η όλη εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της Έκθεσης. 
3. Σήμανση Περιπτέρου 
Επιγραφές ανάλογου μεγέθους για την ευκρινή αναγνώριση του περιπτέρου μέσα στην αίθουσα 
υπερυψωμένες και διακριτές σε σχέση με την τοιχοποιία στο ανώτατο επιτρεπτό ύψος βάσει του 
κανονισμού της έκθεσης, με τα logos που θα επιλεγούν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που να 
υποδηλώνουν την Ελληνική ταυτότητα στα Αγγλικά. Οι δαπάνες στήριξης και ανάρτησης από την οροφή 
της Αίθουσας, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Εναλλακτικά, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την τοποθέτηση μιας κατασκευής προσαρμοσμένης 
στην οροφή, κυκλικού σχήματος με εκτύπωση του συνθήματος της Π.Δ.Μ  σε όλο το μήκος της και στις δύο 
όψεις της κατασκευής, σε tyvek (χαρτοΰφασμα) πλάτους τουλάχιστον 1,30 μέτρων και διαμέτρου 4 
μέτρων αναρτημένη από την οροφή και εσωτερικά φωτισμένη.      
Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα.  
4. Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά 
Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά θα πλαισιώνουν τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα 
συμφωνηθούν με την Αναθέτουσα αρχή. 
Οι δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων της ΠΔΜ καθώς και οι δαπάνες εκτύπωσης βαρύνουν την 
Ανάδοχο εταιρία. 
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Ο Ανάδοχος αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα υποχρεούται να συγκεντρώσει 
έγκαιρα το εικαστικό, φωτογραφικό, γραφιστικό ή άλλο συμφωνημένο με την ΠΔΜ οπτικό υλικό για  τις 
ανάγκες σε  διακόσμηση του κάθε περιπτέρου.  
Ο Ανάδοχος θα θέσει πλέον  τις προδιαγραφές των εκτυπώσεων (αποχρώσεις, διαστάσεις κτλ), πάντοτε 
μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της ΠΔΜ 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 την 
ΠΔΜ μέσα από τον προσδιορισμό του θέματος της  φωτογραφίας, της τεχνοτροπίας εκτύπωσης κτλ. 
5. Info desk – Εξοπλισμός 
Κατασκευή έως  τεσσάρων (4) info desk, με ένα σκαμπό με πλάτη αυξομειούμενου ύψους. 
Σε κάθε info desk δίδεται μία πρίζα σούκο 500 watt.
Οκτώ (8) προσπεκτοθήκες μεγέθους Α4 από διάφανο Plexiglass μέχρι έξι θέσεων.
Τέσσερα (4) καλαθάκια αχρήστων με τις ανάλογες σακούλες μίας χρήσης (τουλάχιστον είκοσι τέσσερα (24) 
τεμάχια).
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας. 
Η συντήρηση και η αντικατάσταση των τυχόν φθαρμένων υλικών κατά την διάρκεια της Έκθεσης  βαρύνει 
τον Ανάδοχο. 
6. Οπτικοακουστικά 
Στην κεντρική δομή του περιπτέρου θα τοποθετηθούν τρεις (03) οθόνες υψηλής ανάλυσης “PLASMA 60'' 
600Hz Max Sub Field Driving με εισόδους HDMI, component & composite, με εσωτερικό USB player για 
αναπαραγωγή video & φωτογραφιών σε συνέχεια. Τα σημεία τοποθέτησης  θα συμφωνηθούν με την ΠΔΜ.
7. Εξοπλισμός και έπιπλα 
Τρία (3) τραπέζια καθήμενων στρογγυλά, διαμέτρου έως 100cm  και αντίστοιχης αισθητικής πολυθρόνες 
συνομιλιών, εννέα τον αριθμό, ο τύπος των οποίων θα συμφωνηθεί με την αναθέτουσα αρχή.
8. Καλλωπιστικά φυτά 
Θα τοποθετηθούν φυσικά καλλωπιστικά δένδρα και αρωματικά φυτά σε μεγάλες ξύλινες ζαρντινιέρες. 
Ενδεικτικά:  
Μέχρι τέσσερα (4) καλλωπιστικά δέντρα σε ύψος έως 2,5 μέτρα, κατά προτίμηση κωνοφόρα, καστανιά ή 
ελιά. 
Μέχρι έξι (6) μεγάλοι θάμνοι (αρωματικά φυτά) ανά ζαρντινιέρα. 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα: 

 Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία του συνολικού περιπτέρου σε όλη τη διάρκεια 
της Έκθεσης με άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού και μόνιμη παρουσία του 
τεχνικού ππροσωπικού κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης  

 Επί τόπου διόρθωση επιγραφών στις μετόπες του περιπτέρου με τους διακριτικούς τίτλους 
του.  

 Άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων 
καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της Έκθεσης  

 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας.  
 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 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της Έκθεσης. 
 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 θα 

υποβληθεί και θα έχει γίνει αποδεκτή από Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε προοπτικό σήμανσης.
Αγορά και παροχή κερασμάτων και ειδών σερβιρίσματος μιας  χρήσης μέχρι ύψους εξακοσίων ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η υπόδειξη των προς αγορά ειδών θα γίνει από την Αναθέτουσα 
αρχή. 
Αντικείμενο του αναδόχου είναι τα εξής:  
1. Να αναλάβει το κόστος τοποθέτησης οπτικοακουστικού εξοπλισμού, προβολικών συστημάτων  και 
παραγωγών υλικού προβολής.  
2. Να αναλάβει το κόστος καλωδίωσης, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των φωτιστικών σωμάτων που 
είναι απαραίτητα για τον σωστό φωτισμό όλου του περιπτέρου.  
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3. Να αναλάβει τη μεταφορά του οπτικοακουστικού εξοπλισμού και την επιστροφή του,  τη δοκιμή 
λειτουργίας του, τη φύλαξή του για όλο το διάστημα της προετοιμασίας σε ασφαλές  χώρο εντός του 
εκθεσιακού κέντρου.   
4. Όλα τα υλικά θα είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. Σε περίπτωση που 
χρησιμοποιηθούν υλικά ή εξοπλισμός τα οποία παρουσιάζουν φθορά από προηγούμενη χρήση, ο 
ανάδοχος υποχρεούται άμεσα, πριν την έναρξη της έκθεσης, στην αντικατάστασή τους.  
5. Να παρέχει τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, με ανθρώπινο δυναμικό  και άμεση 
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού, για: α) την καλή λειτουργία του περιπτέρου και  β) τη 
ρύθμιση των προβολικών συστημάτων και τη ροή των προβολών του οπτικοακουστικού  υλικού (η τεχνική 
υποστήριξη θα είναι διαρκής καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης).  
6. Οι κατασκευές και τα περίπτερα να είναι ασφαλισμένα προς τρίτους στην περίπτωση πρόκλησης 
ατυχήματος από αστοχία στα υλικά ή τις κατασκευές.  
7. Να υπάρχει μέριμνα για άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων 
καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις κλοπής), για την 
καθαριότητα του χώρου κατά την παράδοση και για το μοντάρισμα / ξεμοντάρισμα της κατασκευής.  
8. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να έχει ολοκληρώσει και να παραδώσει το έργο έως τις 
12:00μμ της προηγούμενης ημέρας πριν την έναρξη της έκθεσης.  
9. Μετά το πέρας της έκθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας σε ηλεκτρονική μορφή, φωτογραφίες από το περίπτερο σε λειτουργία (κοντινά – μακρινά 
πλάνα/ γενική άποψη).  
10. Η κατασκευή θα υλοποιηθεί βάσει των ειδικών προδιαγραφών που απαιτεί ο εκθεσιακός χώρος της 
έκθεσης (π.χ. βραδυφλεγή υλικά, υδροδιαλυτά χρώματα κ.λπ.) και ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 
υπόψη το εγχειρίδιο των τεχνικών προδιαγραφών της έκθεσης. Κατά την υλοποίηση των συμβατικών 
υποχρεώσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους του Γενικού Κανονισμού 
Λειτουργίας και Συμμετοχής σε Εκθέσεις της ΔΕΘ - HELEXPO A.E.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με το Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας (τηλ. 2461351459) για τη ρύθμιση των λεπτομερειών και τυχόν αναπροσαρμογές του 
σχεδιασμού του περιπτέρου. 
 12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας (τηλ. 2461351195) για τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται των διαδικασιών του διαγωνισμού.

Δ.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Η κατασκευή, τοποθέτηση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση περιπτέρου (48τ.μ) αφορά τη συμμετοχή της 
ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «PHILOXENIA 2019» η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 08 έως τις 
10 Νοεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.

Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Στοιχείο Β: Πίνακας προϋπολογισθέντος κόστους κατασκευής περιπτέρου και παροχής λοιπών 
υπηρεσιών για συμμετοχή στην 35η διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia 2019

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ

 Κατασκευή, διαμόρφωση και αποξήλωση 
περιπτέρου 48 τ.μ.

 Παροχή και κατανάλωση νερού 
 Παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 

μέχρι 10kW

 

10.976,52€  

Αγορά κερασμάτων 483,87€  

ΣΥΝΟΛΟ σε € 11.460,39€

ΦΠΑ 24% 2.750,49€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ σε € 14.210,88€
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την κατασκευή περιπτέρου και παροχής λοιπών υπηρεσιών για συμμετοχή στην 35η διεθνή έκθεση 
τουρισμού Philoxenia 2019

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ

 Κατασκευή, διαμόρφωση και αποξήλωση 
περιπτέρου 48 τ.μ.

 Παροχή και κατανάλωση νερού 
 Παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 

μέχρι 10kW

 

Αγορά κερασμάτων 

ΣΥΝΟΛΟ σε €

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ σε €
                                             (πόλη, ημερομηνία)

                                                                                 (υπογραφή-σφραγίδα Οικονομικού Φορέα)


