ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 23-08-2017
Α.Π.: 15590/17
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το
έργο της συγκέντρωσης, μεταφοράς (θαλάσσια μεταφορά) και παράδοσης εκθεμάτων προς και
από την έκθεση, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση δομικών υλικών και
κατασκευών «THE BIG 5 CONSTRUCT INDONESIA 2017», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 08 έως
10 Νοεμβρίου 2017 στη Τζακάρτα στην Ινδονησία, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού
τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο
κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη:
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1. Το άρθρο πρώτο του Ν.2372/1996 (Α' 29) «Επενδύσεις – Σύσταση φορέων για την
επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας 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. Τον εγκεκριμένο βάσει της υπ’ αριθ. 20/2011 Υπουργικής Απόφασης, Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας της Εταιρείας (ΦΕΚ Β’ 1799/ 2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 14520/2014 (ΦΕΚ Β’ 756/ 2014) και 46741/2014 (ΦΕΚ Β’ 2645/2014) αποφάσεις του
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την υπ’ αριθμ.307/26.04.2017 απόφαση
του ΔΣ της εταιρείας (ΦΕΚ 1649/4-5-2017, Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ).».
6. Την υπ αριθ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/09-04-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της ανώνυμης εταιρίας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε»
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 54391/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 228).
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’ αριθ. 310/18.05.2017 Απόφαση του ΔΣ περί α. νέας συγκρότησης μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, β. εκπροσώπησης της εταιρείας και γ. παροχής
δικαιώματος υπογραφής (ΑΔΑ: Ω8Κ446ΨΧ6Σ-Ζ9Ο).
10. Την υπ’ αριθμό 14610/05-05-2017 (ΑΔΑ:7Λ3Δ46ΨΧ6Σ-Ω86) 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 στη διεθνή έκθεση δομικών υλικών και κατασκευών
«THE BIG 5 CONSTRUCT INDONESIA 2017», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 08 έως 10
Νοεμβρίου 2017 στη Τζακάρτα στην Ινδονησία.
11.
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».
12. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του
εγκεκριμένου ποσού διάθεσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2017.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο
της συγκέντρωσης, μεταφοράς (θαλάσσια μεταφορά) και παράδοσης εκθεμάτων προς και από την
έκθεση, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση δομικών υλικών και κατασκευών
«THE BIG 5 CONSTRUCT INDONESIA 2017», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 08 έως 10
Νοεμβρίου 2017 στη Τζακάρτα στην Ινδονησία, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού
τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο
κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με
τους όρους της συνημμένης στην παρούσα διακήρυξης.
Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού θα λάβει χώρα στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 12.45 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
Ηλίας Αθανασίου

