ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,21-10-2015
Α.Π. 10456/15

ΘΕΜΑ: Ματαίωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης
Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Ηλεκτρονική Επικοινωνία και On Line Διαφήμιση
των Ευρύαλων Μεσογειακών Ειδών (Τσιπούρα Λαβράκι Ιχθυοκαλλιέργειας)» στο
πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο
Προώθησης
Ευρύαλων
Μεσογειακών
Ειδών
(τσιπούρα,
λαβράκι
ιχθυοκαλλιέργειας)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας 2007-2013»,
ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(155.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (35.650,00 €), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
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».
3. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» όπως
ισχύει.
4. Το Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», και κατά το
μέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013
5. Το Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α’ 186/1997) «Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
ενημέρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν.3166/2008 (ΦΕΚ Α’
178/2003), Ν.3444/2006 (ΦΕΚ Α΄46/2006) και Ν.3688/2008 (ΦΕΚ Α’ 163/5-8-2008)
6. 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».
7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων ΣυμβάσεωνΑντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
8. Το Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ν.
4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012),
9. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»
10. Το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’/25-01-2013), και ιδιαίτερα τις παραγράφους 4 και 5 του
άρθρου 21, καθώς και το άρθρο 28.
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11. Το Ν. 4250/2014 ( Φ.Ε.Κ. 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»
12. 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)
13. Την υπ’ αριθ. 2925/13-10-2008 (ΦΕΚ 2178/Β/23-10-2008 Υπουργική Απόφαση
«Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013»
14. Την ΥΑ Π12390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
15. Την υπ’ αριθ. 938 από 19/05/2015 5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης
«Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης για ευρύαλα μεσογειακά είδη
(τσιπούρα – λαβράκι κ.λπ. ιχθυοκαλλιέργειας)» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Μέτρα
Κοινού ενδιαφέροντος» μέτρο 3.4 «Ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες
προώθησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 με δικαιούχο την
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»
16. 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.
17. 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».
18. 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).
19. 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. 280/2303-2015 απόφαση του ΔΣ περί ανανέωσης της θητείας των επιτροπών.
20. Την με αρ. πρωτ. 835/27.7.2011 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αλιεία 2007 -2013», η Πράξη «Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο
προώθησης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας».
21. Την με αρ. πρωτ. 1184/30/06/2015 σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την διαδικασία ανάθεσης της πράξης
«Ηλεκτρονική Επικοινωνία και On Line διαφήμιση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών».
22. Την με αρ. 23/15 προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, και ειδικότερα το άρθρο 13 και
το άρθρο 15.
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23. Το από 21.10.2015 Εισηγητικό Σημείωμα της Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του
Προγράμματος Προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων, περί της ανάγκης
ματαίωσης του διαγωνισμού, λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας υλοποίησης του
έργου εντός της ταχθείσης με την προκήρυξη προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ματαίωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών για το έργο «Ηλεκτρονική Επικοινωνία και On Line Διαφήμιση των Ευρύαλων
Μεσογειακών Ειδών (Τσιπούρα Λαβράκι Ιχθυοκαλλιέργειας)» στο πλαίσιο της υλοποίησης
της πράξης «Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Προώθησης Ευρύαλων Μεσογειακών
Ειδών (τσιπούρα, λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Αλιείας 2007-2013», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού εκατόν πενήντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (155.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (35.650,00 €), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ
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