ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 08.07.2015
Α.Π 9877/2015

ΘΕΜΑ: Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής των προσφορών του ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΔΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο
«Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, αποθήκευσης, θαλάσσιας μεταφοράς, διανομής
στα περίπτερα των εκθετών και επιστροφή μέρους των εκθεμάτων των Ελληνικών εταιριών, στο πλαίσιο
της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις Δομικών – Βιομηχανικών και Καταναλωτικών
προϊόντων i) HOTEL SHOW 2015, Διεθνής Έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού η οποία θα λάβει χώρα
από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ii) KORMARINE
2015, Διεθνής Έκθεση Ναυτιλιακού εξοπλισμού η οποία θα λάβει χώρα από 20 έως 23 Οκτωβρίου 2015
στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας και iii) BIG 5 SHOW DUBAI 2015, Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών η
οποία θα λάβει χώρα από 23 έως 26 Νοεμβρίου 2015 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(175.000,00 €) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
οικονομικής προσφοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 (Α’ 50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
2. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», και κατά το μέρος που δεν
αντίκειται στον Ν.4155/2013.
4. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις»,
6. Το Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ν.
4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012),
7. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις»
8. Το Ν. 4250/2014 ( Φ.Ε.Κ. 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»
9. Το Ν. 4281/2014 ( Φ.Ε.Κ. 160/Α’/08-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
Οικονομίας ,οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» (άρθρο 157)
10. Την ΥΑ Π12390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
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11. 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 Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», περί χρονικής μετάθεσης της έναρξης ισχύος του
κεφαλαίου Β’ του Ν.4281/2014.
12. Την απόφαση Δ.Σ. της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» Συνεδρίαση
276/14-11-2014 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Χρήσης 2015 (ΑΔΑ: ΒΥΟ446ΨΧ6ΣΨ23).
13. 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».
14. 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).
15. 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. 280/23-03-2015 απόφαση του ΔΣ περί
ανανέωσης της θητείας των επιτροπών.
16. Την υπ’ αριθ. 9701/2015 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την προκήρυξη του εν λόγω
διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6Φ5546ΨΧ6Σ-ΨΚΖ)
17. Το από 07.07.2015 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Δομικών, Καταναλωτικών και
Βιομηχανικών Προϊόντων της «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς
το Διευθύνοντα Σύμβουλο της, περί της ανάγκης μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο
«Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, αποθήκευσης, θαλάσσιας μεταφοράς, διανομής
στα περίπτερα των εκθετών και επιστροφή μέρους των εκθεμάτων των Ελληνικών εταιριών, στο πλαίσιο
της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις Δομικών – Βιομηχανικών και Καταναλωτικών
προϊόντων i) HOTEL SHOW 2015, Διεθνής Έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού η οποία θα λάβει χώρα
από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ii) KORMARINE
2015, Διεθνής Έκθεση Ναυτιλιακού εξοπλισμού η οποία θα λάβει χώρα από 20 έως 23 Οκτωβρίου 2015
στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας και iii) BIG 5 SHOW DUBAI 2015, Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών η
οποία θα λάβει χώρα από 23 έως 26 Νοεμβρίου 2015 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(175.000,00 €) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
οικονομικής προσφοράς, για τις 20.07.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αρ. 19/2015 προκήρυξης.
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ
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