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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αθήνα,  22/12/2016 

Α.Π. 13438/2016 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού 

Ανοικτού Διαγωνισμού 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 Τροφίμων και Ποτών «GULFOOD 2017 » η 

οποία θα λάβει χώρα 26 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2017 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών 

Εμιράτων, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού εκατόν δέκα επτά χιλιάδων ευρώ 

(117.000,00€) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

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

όπως ισχύει. 

2. 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».  

3. 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).  

4. Την απόφαση Δ.Σ. της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»  

Συνεδρίαση 303/18-11-2016 για την έγκριση του προγράμματος προώθησης εξαγωγών του 

τομέα Εξωτερικού Εμπορίου της εταιρίας για το έτος 2017 (ΑΔΑ: ΩΝΝΓ46ΨΧ6Σ-ΟΕΟ). 

5. Την υπ’ αριθμ. 294/22.03.2016 απόφαση του ΔΣ της «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» περί τροποποίηση της σύνθεσης των Επιτροπών των διαγωνισμών 

που προκηρύσσει η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε». 

6. Τον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

7. Τον 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».  
8. Τον Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες Διατάξεις». 

9. Την ΥΑ Π12390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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10. Την υπ’αριθμ. 13249/07-12-2016 (ΑΔΑ: 7Κ7Ψ46ΨΧ6Σ-44Σ), απόφαση του Διευθύνοντος 

Συμβούλου σχετικά με την προκήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 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 Τροφίμων και Ποτών  «GULFOOD 2017 » 

η οποία θα λάβει χώρα 26 Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2017 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων 

Αραβικών Εμιράτων 

11. Την με αρ. 22/2016 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 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 Τροφίμων και Ποτών  «GULFOOD 2017 » η οποία θα λάβει χώρα 26 

Φεβρουαρίου έως 02 Μαρτίου 2017 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 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 

Τροφίμων και Ποτών  «GULFOOD 2017 » η οποία θα λάβει χώρα 26 Φεβρουαρίου έως 02 

Μαρτίου 2017 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανώτατου συνολικού 

προϋπολογισμού εκατόν δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (117.000,00€) πλέον του τυχόν 

αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, έως τις 05/01/2017, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 12:00 

 

Η διενέργεια του εν λόγω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού θα λάβει χώρα στις 

12/01/2017 , ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού. Αντίστοιχα, παρατείνεται έως τις 27/12/2016, η προθεσμία υποβολής 

ερωτημάτων προς διευκρίνιση  για τον εν λόγω διαγωνισμό. 

 

2. Την ανακοίνωση της παρούσας απόφασης στο ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον διαδικτυακό 

ιστότοπο της εταιρείας. 

 

 

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ 


