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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FORUM ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «FOOD EXPO 2014» 

 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 

 
Άξονας Προτεραιότητας: 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του 
περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής 

Συγκεκριµένος Στόχος: 3.1. Προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς 
Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς 

πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας 
 

Σύμφωνα με την απόφαση 6/245/27-2-2014 της οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου η Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων (Εταίρος 7) στο πλαίσιο του έργου «MedLS 

: Μεσογειακός Τρόπος Ζωής» και ειδικότερα στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 4 «Δίκτυο 

MedLS και επιχειρήσεις» και του παραδοτέου 4.4.7 «Δύο διεθνείς εκθέσεις (1 στην Ελλάδα 

& 1 στην Ιταλία) προτίθεται να συμμετάσχει στη διεθνή έκθεση της Ελλάδας με διακριτικό 

τίτλο «Food Expο 2014». H έκθεση θα υλοποιηθεί στην Αθήνα, στον εκθεσιακό χώρο του 

Metropolitan Expo στις 15- 17 Μαρτίου 2014. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 11.500 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Το έργο MedLS εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

«Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.  

 

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Ηπείρου προσκαλεί την εταιρεία Forum AE ως τον ένα και 

μοναδικό υποψήφιο προμηθευτή να υποβάλλει οικονομική προσφορά για τη μίσθωση 

χώρου και της βασικής δομής, καθώς και της εγκατάστασης του εξοπλισμού του 

εκθεσιακού περιπτέρου με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές :   
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1. Διάσταση χώρου έως 25 τετραγωνικών μέτρων για δημιουργία περιπτέρου στην 

έκθεση, με τη διακριτική ονομασία Food Expo 2014 που θα υλοποιηθεί στις 15-17 

Μαρτίου 2014, στην Αθήνα, στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου Μetropolitan 

Expo. 

2. Κατασκευή βασικής δομής περιπτέρου με τις εξής προδιαγραφές : 

Δομή αλουμινίου • Πάνελ από PVC ύψους 3μ. • Υπερυψωμένο δάπεδο 10 cm με 

επίστρωση μοκέτας  •  Μετώπη (1x0,5μ.)  με την επωνυμία και το λογότυπο έργου 

καθώς και το λογότυπο του προγράμματος Ελλάδα - Ιταλία, παροχή ρεύματος και 

φωτισμός περιπτέρου  

3. Εγκατάσταση εντός του περιπτέρου του κατάλληλου εξοπλισμού για τη λειτουργία 

του κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης, ήτοι του κάτωθι εξοπλισμού : 

• 10 Ράφια διαστάσεων 1.00x0.20m 

• 4  Πάγκοι (infodesk) κωδ. 1025-09 

• 8 Σκαμπό λευκά (τύπου BOBO) 

• 1 Τραπέζι με στρογγυλό, γυάλινο καπάκι (τύπου ELINA)  

• 4 Καθίσματα Λευκά ή οξιά (τύπου LILY)  

• 1 Αποθήκη 1.5x1.5m 

• 1 TV 32'' (Plasma) με DvD - Με βάση 

• Ηχητική Εγκατάσταση (6 ηχεία, ενισχυτής ήχου, cd player, απαραίτητες 

καλωδιώσεις) 

• 2 Προσπεκτοθήκες 

• 1 Βιτρίνα  δομής 1.00x0.50x1.05m με αποθηκευτικό χώρο (από λευκά panels - 

τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ) 

• 1 ψύκτης ή μπουκάλα νερού 

• 1 μικρό ψυγείο συντήρησης 

• 1 banner διαστάσεων 4.5 X 0.60 που θα καλύψει την πλάτη του περιπτέρου 

έγχρωμης εκτύπωσης που θα περιλαμβάνει τον τίτλο και το λογότυπο του 

έργου Medls, το λογότυπο του προγράμματος και τα λογότυπα των εταίρων  

• Παραχώρηση αίθουσας για 3 ώρες μέσα στο Σαββατοκύριακο για τη 

διοργάνωση εκδήλωσης με πλήρη μικροφωνική εγκατάσταση και εξοπλισμό  

Η προσκληθείσα εταιρία έχει δικαίωμα να υποβάλει οικονομική προσφορά έως τις  

στο πρωτόκολλο, στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, που βρίσκονται στην οδό 

Πύρρου 1, 45221, στα Ιωάννινα έως και την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00 

μ.μ. ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση s.triantou@php.gov.gr.  

Υπεύθυνη για πληροφορίες : κα Τριάντου Σοφία, τηλ. 26510 87355, e - mail: 

s.triantou@php.gov.gr  

                                                                                  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

 

 

 

                                                                                   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ                     
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