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Αθήνα,24.06.2015 

ΑΠ: 9796/15 

 

Θέμα:  Παροχή  Διευκρίνισης  επί  της  Διακήρυξης  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την 

επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΑΕ» σχετικά  

με τον πρόχειρο διαγωνισμό  για  την  επιλογή  αναδόχου,  για  την 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) που υλοποιεί η 

«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 

 

 

Στο αίτημα, εάν τα έγγραφα της εκπροσώπησης της εταιρείας, το Ισχύων Καταστατικό και 

Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ., τα οποία είναι θεωρημένα από το ΓΕΜΗ, καθώς και τα αποδεικτικά 

της κατάθεσης στο ΓΕΜΗ, εάν χρειάζεται να τα υποβάλλουμε επικυρωμένα ή μπορούμε και 

απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, διευκρινίζεται ότι:  

 

Ισχύουν ούτως ή άλλως τα αναφερόμενα στο άρ. 1 του ν. 4250/2014, «Δεν υφίσταται πλέον 

η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ και 

των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων 

αυτών από τους ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και 

τους φορείς της περίπτωσης α. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, 

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται 

και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 

της περίπτωσης α. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.» 

 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή 

 

 

 


