
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αθήνα,  05-05-2017 
Α.Π 14618/2017 

 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη συνοπτικού 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 στις διεθνείς εκθέσεις 
επίπλου και επαγγελματικού ξενοδοχειακού εξοπλισμού  «HOTEL SHOW 2017» και «GULF HOST 
2017», οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2017 στο Ντουμπάι των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού πενήντα έξι 
χιλιάδων ευρώ (56.000,00 €)  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Το άρθρο πρώτο του Ν.2372/1996 (Α' 29) «Επενδύσεις – Σύσταση φορέων για την 
επιτάχυνση διαδ/σίας και άλλες διατάξεις», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
δυνάμει του αρθ.1 του Ν.4242/2014 και των άρθρων 56 και 69 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α΄ 
125/07.07.2016). 

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

3. Τον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

4. 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», όπως ισχύει. 

5. 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».  

6. 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).  

7. 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). 

8. Την υπ’ αριθ. 136372/20-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4249) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης για την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της «Ελληνική 

Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε». 

9. Την υπ’ αριθμό 14607/05-05-2017 και 14619/05-05-2017 Ανάληψη Υποχρέωσης & Έγκριση 

δαπάνης του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε», που αφορά τον συνολικό εγκριθέντα 

προϋπολογισμό της συμμετοχής της στις διεθνείς εκθέσεις επίπλου και επαγγελματικού 



 

 

ξενοδοχειακού εξοπλισμού  «HOTEL SHOW 2017» και «GULF HOST 2017», οι οποίες θα 

πραγματοποιηθούν από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2017 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων 

Αραβικών Εμιράτων. 

 

10. Την υπ’ αριθμ. 306/17-03-2017 απόφαση του ΔΣ της «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» περί τροποποίησης της σύνθεσης των Επιτροπών των 

διαγωνισμών που προκηρύσσει η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 

Α.Ε». 

11. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του 
εγκεκριμένου ποσού διάθεσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2017. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Τη διενέργεια συνοπτικού 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 στις διεθνείς 
εκθέσεις επίπλου και επαγγελματικού ξενοδοχειακού εξοπλισμού  «HOTEL SHOW 2017» 
και «GULF HOST 2017», οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2017 
στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού 
ποσού πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης στην 
παρούσα προκήρυξης. 
 
Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού θα λάβει χώρα στις 29 Μαΐου 2017 ημέρα  Δευτέρα 
και ώρα 12 μ.μ.  από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε», 
έτους 2017. 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 
 

 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ 

 
 


