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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΜΉΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑς ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΉς ΈΡΕΥΝΑς ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑς

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

Μεσογείων 14-18,
115 27 Αθήνα
Π. Κασδοβασίλη
213 1300 015
xkasd@gsrt.gr

Αθήνα,

23-08-2021

Αριθ. Πρωτ. : 92815 - 23-08-2021

ΠΡΟΣ:
Εγγεγραμμένους στον κατάλογο
προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και
Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας (ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ)

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό, την κατασκευή των εκθεσιακών
χώρων της ΓΓΕΚ και την τεχνική υποστήριξη αυτού, στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας θα συμμετάσχει στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το χρονικό
διάστημα από 11-19 Σεπτεμβρίου 2021 και γι’ αυτό κρίνονται αναγκαίες οι υπηρεσίες διαμόρφωσης
δομής εκθεσιακού χώρου 470 τ.μ. στο χώρο του περιπτέρου 7 της ΔΕΘ.
Οι υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών προς τη ΓΓΕΚ αφορούν το σχεδιασμό, την κατασκευή των
εκθεσιακών χώρων του περιπτέρου, την τεχνική υποστήριξη αυτού, τον εξοπλισμό επίπλων και
αποθήκης, τη διάθεση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και την εκτύπωση των εικαστικών ταμπλό
προβολής των εκθεσιακών χώρων.
Πιο αναλυτικά θα κατασκευαστούν 21 χώροι συνεκθετών, όπου θα προβλέπεται για κάθε θέση, οθόνη
42’’, πάγκος εργασίας με ντουλαπάκι, σκαμπό 2 τεμάχια, κύβος παρουσίασης εκθεμάτων,
προσκπεκτοθήκη, καλώδια UTP, και 45 χώροι συνεκθετών όπου για κάθε θέση θα προβλέπεται πάγκος
εργασίας με ντουλαπάκι, σκαμπό 2 τεμάχια, επιγραφή, καλώδια UTP.
H κατασκευή του δαπέδου προβλέπεται με νοβοπάν και επικάλυψη με μελαμίνη, και οι θέσεις των
συνεκθετών από ξυλοκατασκευή MDF.
Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί η κατασκευή αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες αποθήκευσης
προωθητικού υλικού των εκθετών, καθώς και η κατασκευή δυο χώρων υποδοχής (έπιπλα, οθόνες,
σκαμπό κ.α).
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες παροχές ρεύματος για τη λειτουργία του
ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
Οι ψηφιακές εκτυπώσεις που θα απαιτηθούν θα είναι σε αυτοκόλλητο βινύλιο περιμετρικά των
αποθηκευτικών χώρων, στους χώρους υποδοχής, στις κολώνες του κτιρίου και σε όποιο σημείο του
εκθεσιακού χώρου της ΓΓΕΚ απαιτηθεί. Θα χρησιμοποιηθούν τα λογότυπα των 66 συνεκθετών και της
ΓΓΕΚ.
Ο εκθεσιακός χώρος της ΓΓΕΚ θα πρέπει να παραδοθεί καθ’όλα έτοιμος την παραμονή της έναρξης της
έκθεσης. Μετά το πέρας της έκθεσης η αποξήλωση του περιπτέρου είναι υποχρέωση του προμηθευτή,
ο οποίος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης να παρέχει την τεχνική υποστήριξη προς τη
ΓΓΕΚ και τους συνεκθέτες της.
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Το εκτιμώμενο κόστος δεν μπορεί να υπερβεί τις 95.000€, πλέον ΦΠΑ.
Βάσει των παραπάνω και των στοχείων του Καταλόγου Προμηθευτών και Παρεχόντων υπηρεσιών,
όπως αυτός έχει συσταθεί από την ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ και ισχύει, παρακαλούμε όπως καταθέσετε την
αναλυτική πρόταση σας, έως τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021, ώρα 11π.μ., με το σχετικό κόστος για την
προσφορά των ανωτέρω υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την με αρ.πρ. ΓΓΕΤ 74589/8-5-2017 απόφαση είναι κοινή η χρήση
Καταλόγου Προμηθευτών και Παρεχόντων υπηρεσιών από τη ΓΓΕΚ και την ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ.
Η πρότασή σας θα πρέπει να αποσταλεί σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη : Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓΕΚ, υπόψη κ.Θ.Γιαννόπουλου.
Για περαιτέρω πληροφορίες tgian@gsrt.gr, ή στο τηλ.2131300039.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ www.gsrt.gr και της ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ
http://www.eyde-etak.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

Ο Γενικός Γραμματέας
Έρευνας και Καινοτομίας

κ.α.α.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αθανάσιος Κυριαζής
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