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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
Αθήνα, 24.3.2016 
Α.Π. 11572 /2016 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής και  αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και 
ματαίωσης του διαγωνισμού της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» για τη 
σύναψη σύμβασης μεταφοράς εκθεμάτων (αεροπορική μεταφορά οίνων) στην Κορέα, Κίνα & Ιαπωνία,  
στο πλαίσιο της υλοποίησης της Β’ φάσης του προγράμματος "Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών" 
ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ,  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 (Α’ 50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 
2. Το νόμο 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
3. Τα άρ. 157 και 139 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
4. Το νόμο 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) περί Σύστασης 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. 

5. Το νόμο 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. 

6. Τον ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ", 
όπου αυτός δύναται να εφαρμοστεί. 

7. Το π.δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου", όπου αναλογικά 
δύναται να εφαρμοστεί. 

8. 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. 

9. Το άρ. 5 του ν.4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.» 

10. Το άρθρο 93 του νόμου 4368/21.02.2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις»). 

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».  

12. 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 παροχής δικαιώματος υπογραφής (ΑΔΑ: 7Χ3046ΨΧ6Σ-048).  

13. 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 
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ενστάσεων και παραλαβής έργου και την υπ’ αριθ. 280/23-03-2015 απόφαση του ΔΣ περί ανανέωσης 
της θητείας των επιτροπών. 

14. Τον Κανονισμό με αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ης Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. 

15. Τον Κανονισμό με αριθ. 555/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008,   
16. Την με αριθ. 302157/10-06-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1209/Β΄/19-6-09) σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής 

του μέτρου στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 
Στήριξης. 

17. Tην με αριθμ. 3638/109026 της 02-09-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε» στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» σύμφωνα με τον 
Καν. 1308/2013 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΣΟΛΒ-86Σ). 

18. Tην με αριθμ. 3002/66441 της 15-06-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
προγράμματος της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» στο πλαίσιο του 
μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013 του Ε.Κ. και του 
Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΝΠΙ465ΦΘΗ-ΝΨ1). 

19. Την από 01.07.2015 Σύμβαση μεταξύ της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.» και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Πρώην 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) με θέμα την υλοποίηση του Προγράμματος 
«Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες». 

20. Την με αρ. πρωτ. 4350/100910/17-9-2015 έγκριση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας της 2ης φάσης του προγράμματος «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων 
χωρών 2015 – 2017». 

21. Την υπ’ αριθ. 288/1.10.2015 Απόφαση του ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» περί ‘Έγκρισης του προϋπολογισμού και της 
υλοποίησης των ενεργειών της 2ης φάσης του προγράμματος  «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων 
χωρών» για το έτος 2015-2016 σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 1308/2013 του Ε.Κ και του Συμβουλίου και 
παροχή εξουσιοδότησης για περαιτέρω ενέργειες. 

22. Την με αρ. 10841/10.12.2015 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την προκήρυξη του εν λόγω 
διαγωνισμού. 

23. Την υπ' αριθ. 32/2015 διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές της εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» για τη σύναψη Σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης εκθεμάτων (οίνων) στην Κορέα, Κίνα & Ιαπωνία,  για 
την πραγματοποίηση εκδηλώσεων παρουσίασης οίνων στο πλαίσιο της υλοποίησης της Β’ φάσης του 
προγράμματος "Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών". 

24. Τo από 08-01-2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την αποσφράγιση και 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής  των υποψηφίων του διαγωνισμού. 

25. Τo από 20-01-2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την αποσφράγιση και 
την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων του διαγωνισμού και την περιεχόμενη 
σε αυτό εισήγηση  της Επιτροπής σχετικά με την ματαίωση του διαγωνισμού. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Την έγκριση των από 08-01-2016 και 20-01-2016 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του 
Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» για τη σύναψη Σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς και παράδοσης εκθεμάτων (οίνων) στην Κορέα, Κίνα & Ιαπωνία,  για την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων παρουσίασης οίνων στην Κορέα, Κίνα & Ιαπωνία,  στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της Β’ φάσης του προγράμματος "Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών"  
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αναφορικά με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 
οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων: 

 
 ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. 
 HARLAS S.A. 

 
2. Την ματαίωση του διαγωνισμού λόγω μεταβολής ουσιαστικών στοιχείων του αντικειμένου του 

διαγωνισμού που επηρεάζουν το κόστος του έργου. Συγκεκριμένα, αφενός έχει ακυρωθεί η 
υλοποίηση των εκδηλώσεων στην Κίνα με απόφαση των διοργανωτών, άρα έχει μειωθεί κατά το 1/3 
το αντικείμενο του διαγωνισμού. Αφετέρου οι προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού 
περιλάμβαναν μεταφορά και εκτελωνισμό με φόρους του φορτίου. Για τις 2 εκδηλώσεις στην Κορέα 
και για την 1 εκδήλωση στην Ιαπωνία οι Ελληνικές Πρεσβείες δέχτηκαν να γίνει εκτελωνισμός με 
χρήση της ατέλειας για την εισαγωγή των κρασιών με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται το 
πραγματικό κόστος της μεταφοράς σε σχέση με τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν από 
τους υποψηφίους. 

 
 

 
 

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

 

 

        

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ 

 


