ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αθήνα, 15-01-2018
Α.Π. 17050/2018
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο
της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης
των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις δομικών υλικών ΤΗΕ BIG
5 SAUDI 2018 και διακόσμησης και τεχνολογίας ξύλου WOOD TECH & DESGING EXPO 2018 που θα
πραγματοποιηθούν στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας από 05 έως 08 Μαρτίου 2018, ανώτατου
συνολικού προϋπολογισμού ποσού τριάντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (31.500 €) πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη:
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1. Το άρθρο πρώτο του Ν.2372/1996 (Α' 29) «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της
αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπου εμπεριέχεται το Καταστατικό της
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί
και ισχύει δυνάμει του αρθ.1 του Ν.4242/2014 και των άρθρων 56 και 69 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 125/07.07.2016).
2. Το νόμο 4242/2014 (Α’ 50) για την ίδρυση του νέου φορέα εξωστρέφειας.
3. το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», στο βαθμό που τυγχάνει εν
προκειμένω εφαρμογής
5. το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
6. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
7. την παρ.3 του άρ. 4 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «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», όπως ισχύει.

8. το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
9. την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
10. την απόφαση 314/29-09-2017 (ΑΔΑ: 6Υ7Κ46ΨΧ6Σ-ΣΩΛ) του Δ.Σ. της «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» Συνεδρίαση για την έγκριση του προγράμματος
προώθησης εξαγωγών του τομέα Εξωτερικού Εμπορίου της εταιρίας για το έτος 2018.
11. 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»
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 54391/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 228).
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12. Τον εγκεκριμένο βάσει της υπ’ αριθμ. 20/2011 Υπουργικής Απόφασης, Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας της Εταιρείας (ΦΕΚ Β’ 1799/2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
14520/2014 (ΦΕΚ Β’ 756/ 2014) και 46741/2014 (ΦΕΚ Β’ 2645/2014) αποφάσεις του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την υπ’ αριθ. 307/26-04-2017 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» (ΦΕΚ 1649/4-52017 τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ).
13. την υπ’ αριθ. 310/18.05.2017 Απόφαση του ΔΣ περί α. νέας συγκρότησης μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου σε σώμα, β. εκπροσώπησης της εταιρείας και γ. παροχής δικαιώματος υπογραφής
(ΑΔΑ: Ω8Κ446ΨΧ6Σ-Ζ9Ο).
14. την υπ΄αριθ. 16602/05-12-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης (ΑΔΑ:
9Β3Ο46ΨΧ6Σ-ΜΡ8) του συνολικού προϋπολογισμού της συμμετοχής της «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε». στις διεθνείς εκθέσεις δομικών υλικών ΤΗΕ BIG 5
SAUDI 2018 και διακόσμησης και τεχνολογίας ξύλου WOOD TECH & DESGING EXPO 2018 που
θα πραγματοποιηθούν στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας από 05 έως 08 Μαρτίου 2018.
15. το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του
εγκεκριμένου ποσού διάθεσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της
μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των
περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις δομικών υλικών ΤΗΕ BIG 5
SAUDI 2018 και διακόσμησης και τεχνολογίας ξύλου WOOD TECH & DESGING EXPO 2018 που θα
πραγματοποιηθούν στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας από 05 έως 08 Μαρτίου 2018, ανώτατου
συνολικού προϋπολογισμού ποσού τριάντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (31.500 €) πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης,
σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται.
Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού θα λάβει χώρα στις 30 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:30 στα γραφεία της Enterprise Greece, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109, Τ.Κ. 11521, από
την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε», έτους 2018.
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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