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«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 

 
Αθήνα, 30.11.2022                                                   

 Α.Π. 5516  
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – 
τιμής 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 στη διεθνή Έκθεση ακινήτων MIPIM 
2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 17/3/2023 στο Palais des Festivals, 
στις Κάννες, Γαλλία. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε». 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Αναθέτουσα Αρχή είναι η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε». 
(δ.τ. Enterprise Greece). Εφεξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή». 
Οδός: Βασ. Σοφίας 109, Αθήνα 
Τηλέφωνο: +30 210 33 55765 
E-mail: h.alisandratou@eg.gov.gr    
Αρμόδιος υπάλληλος: X. Αλυσανδράτου 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11/2022 
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 
 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το Έργο αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: 
«Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της έργο της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, 
του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της 
Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή Έκθεση ακινήτων MIPIM 2023, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί από 14/3/2023 έως 17/3/2023 στο Palais des Festivals, στις Κάννες, 
Γαλλία. 
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Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η περίληψη και το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
www.enterprisegreece.gov.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 
της προκήρυξης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση h.alisandratou@eg.gov.gr μέχρι και την 4η 
ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι διευκρινίσεις 
θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι 
www.enterprisegreece.gov.gr. 
 
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 
ογδόντα χιλιάδων  ευρώ (80.000 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τις 15 
Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στο πρωτόκολλο της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» στην έδρα 
της επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109, Αθήνα, Τ.Κ. 11521, Τηλέφωνο: 210 
3355700. 
 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται δημόσια από την 
αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 15 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
13.00 στην έδρα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής. 
 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της 
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 

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

Μαρίνος Γιαννόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος 


