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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης για την 

κατασκευή και  τον εξοπλισμό του περιπτέρου της ΠΙΝ στη Διεθνή Έκθεση  

ANUGA 2019 

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων ( ΠΤΑ-ΙΝ) στα πλαίσια της απόφασης 
του Διοικητικού του Συμβουλίου με αρ. 6.5 / 28-12- 2019 και την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης με αρ. πρ. οικ. 544/23-4-2019  για τη συμμετοχή  με περίπτερο στη Διεθνή 
Έκθεση ANUGA 2019 απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την ανάθεση 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών  για την κατασκευή και  τον εξοπλισμό του περιπτέρου της 
ΠΙΝ και του ΠΤΑ- ΙΝ στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ANUGA 2019, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στην Κολονία της Γερμανίας από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2019  .  

 

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε να μας υποβληθεί οικονομική προσφορά  και συγκεκριμένα: 
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Η σχετική προσφορά με τις προτάσεις  θα  πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι : 

1. Ενοίκιο χώρου σε κατάλληλο και προνομιακό  σημείο. 
2. Νέα, καλαίσθητη ξύλινη κατασκευή περιπτέρου 30 m² με εταιρική – προϊοντική σήμανση 

 
 
Ταχ. Δ/νση :  Αλυκές Ποταμού  
Ταχ. Κώδικας : 49100 Κέρκυρα  
Πληροφορίες: Σ. Γουναρόπουλος  
Τηλέφωνο :  2661361545 
E-mail : sgounaropoulos @yahoo.gr  

ΚΕΡΚΥΡΑ      25- 4 -2019    
Αρ. Πρωτ. Οικ.:    562 
ΠΡΟΣ:  

 
1. GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παπανικολή 22Α, 15232, 
Χαλάνδρι              
ΤΗΛ. : 2107755080 
Εmail: info@greatexhibitions.gr 
 
 
2.  ENTERPRISE GREECE – INVEST AND 
TRADE 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 
Αθήνα 

        ΤΗΛ: 210355767 

        Email: info@enterprisegreece.gov.gr 
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3. Πλήρη και λειτουργικό εξοπλισμό περιπτέρου με βιτρίνα, επιτοίχια βιτρίνα, infocounter με 
φωτεινό σημείο με το λογότυπό σας, τραπέζι συνεργασίας, καρέκλες κλπ.   
4. Γραφικά περιπτέρου σε infocounter,  φωτεινό διαφανοσκόπειο . 
5. Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου (σύνδεση και κατανάλωση ρεύματος, καθαρισμός, 
φύλαξη κλπ).  
6. Λειτουργία Reception Desk  παροχής πληροφοριών για όλους τους εκθέτες για  διανομή του 
λειτουργικού καταλόγου εκθετών, με βοηθητικό χώρο για την προσφορά νερού, καφέ κλπ για 
τις ανάγκες των εκθετών και των επισκεπτών τους  
7. Παροχή αναλώσιμων κατά τη διάρκεια της έκθεση (νερά, ποτήρια, καφές, κλπ.)  
8. Μεταφορά και ασφάλιση των εκθεμάτων. 
9. Καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης με βάση το 
marketing package  της εκάστοτε εταιρείας. 
10.Έγκαιρη και έγκυρη παροχή στοιχείων για την Γερμανική αγορά με 
ενημερωμένες λίστες εισαγωγέων, αγοραστών και στοιχεία του διμερούς εμπορίου 
Ελλάδας - Γερμανίας  
11. Προσκλήσεις  
12.Έντυπος καλαίσθητος και λειτουργικός κατάλογος εκθετών της με δυνατότητα 
διαφημιστικής καταχώρησης των παραγωγών μας 
14. Προβολή των εκθετών σε κεντρικό σημείο με εμφανές το εταιρικό λογότυπό 
τους  
15. Exhibitor’s  kit  με όλα τα απαραίτητα που βοηθούν στην καλύτερη παρουσία στην 
έκθεση   
16. Παροχή διαφημιστικών τσαντών για τους επισκέπτες σας  
17. Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη (t.v., 
συνδεση internet, κλπ).  

 
 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του ΠΤΑ – ΙΝ  που είναι εγγεγραμμένοι στον προϋπολογισμό 

του με κωδικό αριθμό 64.03.01 και τίτλο `` έξοδα εκθέσεων εξωτερικού  

  

Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον οι 

ενδιαφερόμενοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται παρακάτω, η δε 

παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει από την σχετική επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και Κοινοπραξίες ή συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό και τα οποία θα πρέπει να 

έχουν συναφή προς το έργο της παρούσας εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία. 

ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών είναι μέχρι και το τέλος της έκθεσης ANUGA 2019  δηλ. έως και 

την 9/10/2019. 

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στα γραφεία του ΠΤΑ- ΙΝ  

( Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), υπόψη κ. Σπύρου Γουναρόπουλου , τηλ. 2661361545, 

μέχρι και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση  της παρούσας. Το εμπρόθεσμο 

των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου του ΠΤΑ- ΙΝ , που φέρει ο φάκελος 

αποστολής των προσφορών.  

Πληροφορίες: Σπύρου Γουναρόπουλου , τηλ. 2661361545, E-mail: sgounaropoulos@yahoo.gr   

 

Για τη σύνταξη της προσφοράς να ληφθεί υπόψη ότι το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης 

δαπάνης δε δύναται να ξεπεράσει το ποσό των έντεκα  χιλιάδων ευρώ (€20.000,00) πλέον  του 

Φ.Π.Α. 24%. 

Ο Πρόεδρος του ΠΤΑ – ΙΝ  

                                                                      Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

 

 

                                                                           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

 

 


