
 

 

  Αθήνα,  21.01.2021 
Α.Π. 338 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: Παράταση  Προθεσμίας Παραλαβής προσφορών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για τη 
Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο “Mελέτη/σχεδιασμός/ εσωτερική διαμόρφωση 
του Εθνικού Περιπτέρου, η διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας και ο σχεδιασμός και 
υποστήριξη στην υλοποίηση προγράμματος δημοσιότητας και προβολής της εθνικής συμμετοχής, 
καθώς και η κατάρτιση και υποστήριξη πλάνου προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων σύμφωνα 
με τους καθορισμένους άξονες της εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 
2020” 
 

Σε συνέχεια της υπ. αρ. 07/2020 διακήρυξης Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών για το έργο , “Mελέτη/σχεδιασμός/ εσωτερική διαμόρφωση του Εθνικού Περιπτέρου, η 
διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας και ο σχεδιασμός και υποστήριξη στην υλοποίηση 
προγράμματος δημοσιότητας και προβολής της εθνικής συμμετοχής, καθώς και η κατάρτιση και 
υποστήριξη πλάνου προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων σύμφωνα με τους καθορισμένους 
άξονες της εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2020” 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 
 

 
Ι. Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών στον διαγωνισμό που προκήρυξε η 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»  για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών για το έργο “Mελέτη/σχεδιασμός/ εσωτερική διαμόρφωση του Εθνικού Περιπτέρου, η 
διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας και ο σχεδιασμός και υποστήριξη στην υλοποίηση 
προγράμματος δημοσιότητας και προβολής της εθνικής συμμετοχής, καθώς και η κατάρτιση και 
υποστήριξη πλάνου προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων σύμφωνα με τους καθορισμένους 
άξονες της εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2020” , και τον ορισμό 
νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών την 29η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 16:00 και 
ημερομηνία αποσφράγισης την 1η  Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:30, κατόπιν αιτημάτων 
υποψηφίων αναδόχων, λόγω της πολυπλοκότητας του έργου καθυστερήσεων που προκύπτουν επί 
της διαδικασίας λόγω της πανδημίας. 
 
 
ΙΙ. Την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». 
 



 

 

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης υπ’ αριθ. 7/2020, ως ισχύουν, όπως εκάστοτε 
συμπληρώνονται από τις χορηγηθείσες διευκρινήσεις.   
 

 
Το έργο χρηματοδοτείται και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε». 
 

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

 

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΜΠΕΤΤΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ  

 

 

 

 


