ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,24-06-2015
Α.Π. 9801/2015

ΘΕΜΑ:

Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής
υπηρεσιών κατάρτισης πλάνου στρατηγικής διαφημιστικών καταχωρήσεων σε
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του εξωτερικού στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας
2007-2013 Προγράμματος Προώθησης ευρύαλων μεσογειακών ειδών (τσιπούραλαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας) ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού εξήντα
χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%) και εφόσον
αυτός απαιτείται, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 (Α’ 50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τον ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων ", όπου αυτός δύναται να εφαρμοστεί.
3. Το π.δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου".
4. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» όπως
ισχύει.
5. Την με αρ. 835 από 27/7/2011 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Ολοκληρωμένο
Επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης για ευρύαλα μεσογειακά είδη (τσιπούρα – λαβράκι
κ.λπ. ιχθυοκαλλιέργειας)» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Μέτρα Κοινού
ενδιαφέροντος» μέτρο 3.4 «Ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθησης» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013.
6. Την υπ’ αριθ. 1305 από 20/08/2014 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης
«Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης για ευρύαλα μεσογειακά είδη
(τσιπούρα – λαβράκι κ.λπ. ιχθυοκαλλιέργειας)» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Μέτρα
Κοινού ενδιαφέροντος» μέτρο 3.4 «Ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες
προώθησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 με δικαιούχο την
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»
7. Την υπ’ αριθμ. 80 από 29.3.2012 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης
«Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης για ευρύαλα μεσογειακά είδη
(τσιπούρα – λαβράκι κ.λπ. ιχθυοκαλλιέργειας)»
8. Το άρ. 157 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
9. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/Α’/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
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Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», περί χρονικής
μετάθεσης της έναρξης ισχύος του κεφαλαίου Β’ του Ν.4281/2014.
10. Την υπ αριθ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9-4-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε».
11. Την υπ’ αριθ. 281/9.4.2015 Απόφαση του ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» περί συγκρότησης
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και δικαίωμα υπογραφής(ΑΔΑ:
7Χ3046ΨΧ6Σ-048).
12. Την από 03-11-14 απόφαση 275 του Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» περί ορισμού επιτροπών διενέργειας
διαγωνισμών, αξιολόγησης ενστάσεων και παραλαβής έργου και την υπ’ αριθ. 280/2303-2015 απόφαση του ΔΣ περί ανανέωσης της θητείας των επιτροπών.
13. Την απόφαση Δ.Σ. της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου
Α.Ε.» 276/14-11-2014 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Χρήσης 2015 (ΑΔΑ:
ΒΥΟ446ΨΧ6Σ-Ψ23).
14. Την απόφαση Δ.Σ. της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου
Α.Ε.» 9953/13-05-2015 για την Έγκριση της υλοποίησης και του προϋπολογισμού των
δράσεων της πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προώθησης των Ευρύαλων Μεσογειακών
Ειδών (τσιπούρα – λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 και παροχή εξουσιοδότησης για περαιτέρω ενέργειες (ΑΔΑ:
ΨΔΟΗ46ΨΧ6Σ-ΘΓ6).
15. Το με αρ. 9217/7-4-2015 έγγραφο της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του
Υπουργείο Οικονομίας, υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Διαδικασίες
ανάθεσης συγχρηματοδοτούμενου έργου δημοσιότητας / διαφημιστικών
καταχωρήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-20013»
16. Το με αρ. 45574/ΕΥΘΥ 361/ 28-4-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής
Υποστήριξης του Υπουργείο Οικονομίας, υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού στην
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με θέμα: «Διαδικασίες
ανάθεσης συγχρηματοδοτούμενου έργου δημοσιότητας / διαφημιστικών
καταχωρήσεων του ΕΠ Αλιείας 2007-20013»
17. Την με αρ. 9731/2015 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την προκήρυξη του
εν λόγω διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6Φ7Λ46ΨΧ6Σ-ΣΞΒ)
18. Το από 24.06.2015 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών &
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της, περί της ανάγκης
μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του πρόχειρου
διαγωνισμού διενέργειάς του.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και διενέργειας
και αποσφράγισης αυτών για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη
σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατάρτισης πλάνου στρατηγικής διαφημιστικών
καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του εξωτερικού στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013
Προγράμματος Προώθησης ευρύαλων μεσογειακών ειδών (τσιπούρα-λαβράκι
ιχθυοκαλλιέργειας) ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ
(60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%) και εφόσον αυτός απαιτείται, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τις
07.07.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αρ. 20/2015 προκήρυξης.

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΕΛΛΙΣΑΡΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ
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