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ΑΠΟΦΑΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: Επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ για το ζργο : “Βελτίωςθ και κωδικοποίθςθ του 
κανονιςτικοφ πλαιςίου του υπαίκριου εμπορίου κάκε είδουσ και μορφισ”   

 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. Σισ διατάξεισ  και αποφάςεισ όπωσ ιςχφουν : 

1.1. Σου Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95) «Προμικεια του Δθμοςίου Σομζα και Ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» 
όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Τπαίκριο Εμπόριο και άλλεσ Διατάξεισ». 

1.2. Σου Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρκρα 81-84 «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των Δαπανϊν του 
Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ  τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/10). 

1.3. Σου  Ν.3614/2007*ΦΕΚ Αϋ267/3-12-2007+ «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ  και  εφαρμογι  αναπτυξιακϊν  
παρεμβάςεων  για  τθν  προγραμματικι  περίοδο 2007-2013» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

1.4. Σου  Ν.3840/2010 *ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010+ «Αποκζντρωςθ, απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν  του ΕΠΑ  
2007-2013»  

1.5. Σου N.3861/2010 (ΦΕΚ  112/Α/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόµων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» 

1.6. Σου Π.Δ. 397/88 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/88) Περί Οργανιςμοφ του Τπουργείου Εμπορίου και τισ επϋ αυτοφ 
τροποποιιςεισ. 

1.7. Σου Π.Δ. 27/96 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/96 ) «υγχϊνευςθ των Τπουργείων Σουριςμοφ, Βιομθχανίασ, Ενζργειασ – 
Σεχνολογίασ και Εμπορίου ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ, όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ. 122/17-3-04 
(ΦΕΚ 85/Α/17-3-04)». 

1.8. Σου Π.Δ. 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/96 ) «φςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ 
και κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων τθσ». 

1.9. Σου άρκρου 90 του κϊδικα νομοκεςίασ για τθν κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα που κυρϊκθκε 
με το άρκρο πρϊτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 

1.10. Σου Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/10-07-07) «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν του Δθμοςίου», ςυμπλθρωματικϊσ, 
όπωσ ειδικότερα  ορίηεται ςτθν παροφςα απόφαςθ. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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1.11. Toυ Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/A/07-10-2009) «Αναςφςταςθ του Τπουργείου Οικονομικϊν, ςυγχϊνευςθ 
του Τπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν με τα Τπουργεία Ανάπτυξθσ και Εμπορικισ Ναυτιλίασ, 
Αιγαίου και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και μετονομαςία του ςε ‘’Τπουργείο Οικονομίασ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ’’ 

1.12. Σου Π.Δ.89/2010 *ΦΕΚ 154/Α/07-09-2010+ «Διοριςμόσ Τπουργϊν και Τφ/ργϊν». 

1.13. Σθσ με αρικμ. Β1−4977 (ΦΕΚ 1540/4-8-2008) κοινισ απόφαςθσ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, Οικονομίασ 
και Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ περί «φςταςθσ και οργάνωςθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ ςτο Τπουργείο 
Ανάπτυξθσ με τίτλο «Ειδικι Τπθρεςία υντονιςμοφ και Εφαρμογισ των δράςεων του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ ςτουσ τομείσ του Εμπορίου και τθσ Προςταςίασ του Καταναλωτι » όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει με τθν ΚΤΑ 210 (ΦΕΚ 844/Β/16-05-2011). 

1.14. Σθσ με αρικ. Πρωτ. Β1-7410/27-11-2009 Κοινισ  Απόφαςθσ του  Πρωκυπουργοφ  και τθσ  Τπουργοφ 
Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ,  περί διοριςμοφ του τζφανου  Κομνθνοφ του  
Χαραλάμπουσ, ςτθ  κζςθ  του  Γεν. Γραμματζα  Εμπορίου , ωσ  Προϊςταμζνου τθσ  Γεν. Γραμματείασ  
Εμπορίου  του ΤΠΟΛΑΝ. 

1.15. Σθσ ΚΤΑ  με αρ. Πρωτ. 46498/ΔΛΟΕ/1913/13-10-2010 με κζμα: «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον 
Τφυπουργό Οικονομίασ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Κωνςταντίνο Ρόβλια». 

1.16.  Σου άρκρο 38 τθσ υπ’αρικ. 14053/ΕΤ/1749 *ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008+ «Τπουργικι απόφαςθ 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ’αρικ. 28020/ΕΤΚΤ1212/ 30-06-
2010 Τπουργικι απόφαςθ.  

1.17. Σθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ Αρ.35130/739 (ΦΕΚ Β’ 1291/11-08-2010) περί αφξθςθσ των χρθματικϊν 
ποςϊν του άρκρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τθν ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων που αφοροφν 
προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν θ εκτζλεςθ ζργων.  

1.18. Σθσ με Αρ.Πρωτ. Β3-126/10 ( ΦΕΚ 1151/Α/2010) απόφαςθσ  «Εξουςιοδότθςθ για τθν υπογραφι 
εγγράφων  «Με εντολι Τφυπουργοφ» ςτον Γενικό Γραμματζα Εμπορίου … ςτουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ 
και ςτουσ Προϊςταμζνουσ …τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου…»  

1.19. Σθσ με αρ.πρωτ.1460/12.7.2006 απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Κυβζρνθςθσ 
(ΦΕΚ/Β/906/13.7.2006) «Κανονιςμόσ λειτουργίασ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Κωδικοποίθςθσ» και 
ειδικότερα το άρκρο 8, το οποίο αναφζρεται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ 
Κωδικοποίθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ των κωδικοποιιςεων. 

1.20. Σθν με Αρ.Πρωτ. 33/20-01-2011 απόφαςθ  Ζγκριςθσ διαδικαςίασ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ για το ζργο : 
“Βελτίωςθ και κωδικοποίθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου του υπαίκριου εμπορίου κάκε είδουσ και 
μορφισ” 
 
 

 
2.  Σα ζγγραφα :  

2.1. Σθν με Αφξ. Αρικμό: 1. Πρόςκλθςθ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ και Εφαρμογισ  
Προγραμμάτων (ΕΤΕΠ) του Τπουργείου Εςωτερικϊν Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 
(Κωδικόσ Πρόςκλθςθσ:01_02_03.81.03.03.01  Αρ.Πρωτ 1261/5-08-2009 και τθσ με Αρ. Πρωτ.: ΕΤΕΠ 
/Γ/ οικ.1158/12-11-2010 1θσ_1θ τροπ. με κωδ. Πρόςκλθςθσ 01_02_03.81.03.03.01 _1θ τροπ. για τθν 
υποβολι προτάςεων ςτο πλαίςιο των Αξόνων Προτεραιότθτασ 01, 02, 03, του ΕΠ «Διοικθτικι 
Μεταρρφκμιςθ 2007 – 2013», το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ). 

2.2. Σθν με Αρ.Πρωτ. 1528/24-12-2010  απόφαςθ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ και 
Εφαρμογισ  Προγραμμάτων (ΕΤΕΠ) του  Τπουργείου Εςωτερικϊν Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ «Βελτίωςη και κωδικοποίηςη του κανονιςτικοφ πλαιςίου 
του υπαίθριου εμπορίου κάθε  είδουσ και  μορφήσ» με Κωδικό ΟΠ 311533 και με Κωδικό πράξθσ Α: 
2010Ε05880016. 

2.3. Σθν με Αρ.Πρωτ. 829/21-12-2010 τθσ  ΕΤΕΔ Εμπ διαβίβαςθ ςχεδίου απόφαςθσ διενζργειασ 
διαγωνιςμοφ τθσ πράξθσ «Βελτίωςη και κωδικοποίηςη του κανονιςτικοφ πλαιςίου του υπαίθριου 
εμπορίου κάθε  είδουσ και  μορφήσ» για προζγκριςθ από τθν ΕΤΕΠ. 

2.4.  Σθν με Αρ.Πρωτ. Δ63/13-01-2011  τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ και Εφαρμογισ  
Προγραμμάτων (ΕΤΕΠ) με παρατθριςεισ επί του ςχεδίου τθσ παροφςθσ απόφαςθσ 

2.5.  Σθν με Αρ.Πρωτ. 441/14-01-2011  τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ και Εφαρμογισ  
Προγραμμάτων (ΕΤΕΠ) του  Τπουργείου Εςωτερικϊν Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνθσ γνϊμθσ  επί του ςχεδίου τθσ παροφςθσ απόφαςθσ. 
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2.6.  Σθν με Αρ.Πρωτ. 59/20-01-2011 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα του Τπουργείου Οικονομίασ 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ με κζμα «φςταςθ και υγκρότθςθ Επιτροπισ Παραλαβισ 
Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν και Επιτροπισ Ενςτάςεων με διαδικαςία απευκείασ 
ανάκεςθσ για τθν Πράξθ “Βελτίωςθ και κωδικοποίθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου του υπαίκριου 
εμπορίου κάκε είδουσ και μορφισ”». 

2.7. Σθν  με Αρ.Πρωτ. 211/19-04-2011 απόφαςθ Ματαίωςθσ των αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ απ’ 
ευκείασ ανάκεςθσ για το ζργο : “Βελτίωςθ και κωδικοποίθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου του υπαίκριου 
εμπορίου κάκε είδουσ και μορφισ. 

2.8. Σθν με Αρ.Πρωτ. 214/19-04-2011 τθσ  ΕΤΕΔ Εμπ διαβίβαςθ ςχεδίου απόφαςθσ επανάλθψθσ 
διαδικαςίασ απευκείασ ανάκεςθσ τθσ πράξθσ «Βελτίωςη και κωδικοποίηςη του κανονιςτικοφ 
πλαιςίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε  είδουσ και  μορφήσ» για προζγκριςθ από τθν ΕΤΕΠ. 

2.9. Σθν με Αρ.Πρωτ.1027/10-05-2011 (Αρ.Πρωτ. ΕΤΕΔ 264/16-05-2011)  ςφμφωνη γνώμη  τθσ Ειδικισ 

Τπθρεςίασ τρατηγικοφ χεδιαςμοφ και Εφαρμογισ  Προγραμμάτων (ΕΤΕΠ) του  Τπουργείου 
Εςωτερικών Αποκζντρωςησ και Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ, επί του ςχεδίου τησ παροφςθσ 
απόφαςθσ. 

 
      
 

ΑΠΟΦΑΛΗΟΤΜΕ 

 Σθν επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ Πράξθσ  «Βελτίωςη και κωδικοποίηςη του 

κανονιςτικοφ πλαιςίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε  είδουσ και  μορφήσ» με  τροποποιιςεισ επί τθσ 

με Αρ.Πρωτ. 33/20-01-2011 απόφαςθσ ωσ ακολοφκωσ: 

1. το προοίμιο τθσ  απόφαςθσ και ειδικότερα ςτο αποφαςιςτικό μζροσ  πριν τθ φράςθ «Θ προκιρυξθ του 
παρόντοσ κα αναρτθκεί ςτα sites τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου….» κα προςτεκεί το κείμενο: «ε 
περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα 
ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, μζχρι και το αργότερο επτά (7) θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ θμερομθνία 
λιξεωσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, αυτζσ δίνονται το αργότερο τρεισ  (3) θμζρεσ πριν 
από τθν εκπνοι τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν που υποβάλλονται εκτόσ του 
ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ είναι εκπρόκεςμα και δεν εξετάηονται.» 

2. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α κεφ  Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

  θ φράςθ « Να αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ»  ςυμπλθρϊνεται με «Ιτοι : 
o Θ Ανακζτουςα Αρχι : ΕΤΕΔ Εμπ 
o Ο Σίτλοσ  Πράξθσ: «Βελτίωςη και κωδικοποίηςη του κανονιςτικοφ πλαιςίου του υπαίθριου 

εμπορίου κάθε  είδουσ και  μορφήσ» 
o Ο Αρ.Πρωτ. τθσ παροφςθσ απόφαςθσ επανάλθψθσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 
o Θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν» 

 θ φράςθ «Να αναφζρουν ότι δεν τελοφν ςε αποκλειςμό με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Τπουργείου 

Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ κατά τα άρκρα 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ» διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: «.Να αναφζρουν ότι δεν 

τελοφν ςε αποκλειςμό με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Τπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ 

και Ναυτιλίασ κατά τα άρκρα 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ 

τουσ.».  

 θ φράςθ «Να αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν από τα οποία κα προκφπτουν τα όςα αναφζρκθκαν ςτθν προαναφερκείςα υπεφκυνθ 

διλωςθ, ιτοι  εντόσ 3 εργάςιμων θμερϊν από τθν αποςτολι με θλεκτρονικό μζςο ςτον μειοδότθ τθσ  

απόφαςθσ  αποδοχισ τθσ προςφοράσ του.» διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: «Να αναλαμβάνουν τθν 

υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν από τα οποία κα 

προκφπτουν τα όςα αναφζρκθκαν ςτθν προαναφερκείςα υπεφκυνθ διλωςθ, ιτοι  εντόσ πζντε (5) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν αποςτολι με θλεκτρονικό μζςο  θ  τθν ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτον 

μειοδότθ, τθσ  απόφαςθσ  αποδοχισ τθσ προςφοράσ του.» 
3. το ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α κεφ.  Γ. ΑΠΟΦΡΑΓΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ιςχφουν 

τα εξισ:  
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a. τα ςθμεία α ζωσ δ αντικακίςτανται  
«  Θ Επιτροπι Παραλαβισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν 
παροφςα απόφαςθ υλοποίθςθσ του ζργου. 
-  Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Αποςφράγιςθσ και 
Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 
-  Οι δικαιοφμενοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 
λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό.  
Θ Αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 
-  Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ ,κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
μονογράφονται από τθν Επιτροπι θ πρϊτθ και θ τελευταία ςελίδα τθσ προςφοράσ ι των 
τμθμάτων αυτισ. τα δικαιολογθτικά, ςτθν τεχνικι προςφορά και ςτο φάκελο τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ γίνεται διάτρθςθ όλων των φφλλων που απαρτίηουν αυτά.  
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν οικονομικι προςφορά γίνεται διάτρθςθ με ςφραγιςμζνο τον φάκελο 
ςτον οποίο περιζχεται. 
- Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μετά τθν διάτρθςι 
τουσ μονογράφονται και ςφραγίηονται, τίκεται ςφραγίδα από τθν αρμόδια Επιτροπι και ςτθ 
ςυνζχεια τοποκετοφνται όλοι μαηί ςε χωριςτό φάκελο ο οποίοσ ςφραγίηεται και 
υπογράφεται από τθν Επιτροπι και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογθτικά και τθν τεχνικι 
προςφορά ςτθν Τπθρεςία, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και τθν ϊρα που 
κα οριςκεί αρμοδίωσ.        
-  Θ διάτρθςθ κα περιλαμβάνει τον αρικμό τθσ παροφςασ απόφαςθσ, το τελευταίο ςτοιχείο 
του ζτουσ ζκδοςισ τθσ και τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθσ διαδικαςίασ  
π.χ. 295 17-11-10. 
- Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν το παραπάνω όργανο προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ 
αυτϊν που υποβάλλουν προςφορζσ, κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν, ςε 
πρακτικό το οποίο υπογράφει και ςφραγίηει. .» 

b. το ςθμείο ε μεταφζρεται ςτο τζλοσ του  κεφ.  Δ . ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

4. τθν παράγραφο 1 «  Περιγραφή του Έργου» του Παραρτιματοσ Γ’ των Σεχνικϊν προδιαγραφϊν: 

- διαγράφεται ο  Ν. 3323/ 2005 ΦΕΚ A 202/2005 ,  

- ςτθν YA K1-188/2006  ςυμπλθρϊνεται : «(ΦΕΚ66/Β)» και  

- προςτίκεται θ «ΚΤΑ Κ1-164 (ΦΕΚ Β’ 275/11)». 

   

5. Θ  παράγραφοσ 4 του Παραρτιματοσ  Γ’ Σεχνικϊν προδιαγραφϊν   :  

«Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου κα πρζπει να αποτελείται από ςτελζχθ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 

ςτθν εκπόνθςθ ςχετικϊν ζργων και κα πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα προςόντα: 

Πανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν Νομικισ. Συχόν μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν κα κεωρθκεί επιπλζον 

προςόν. Συχόν εμπειρία ςε νομοκεςία περί υπαικρίου εμπορίου κα κεωρθκεί επιπλζον προςόν.»  

τροποποιείται ωσ ακολοφκωσ:  

«Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου κα πρζπει να αποτελείται από ςτελζχθ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 

ςτθν εκπόνθςθ ςχετικϊν ζργων και κα πρζπει να διακζτουν  Πανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν Νομικισ.» 

 

Θ αποςφράγιςθ των φακζλων των προςφορϊν  κα διενεργθκεί τθν 7-06-2011 θμζρα Σρίτθ  και ϊρα 13.00 ςτο 
Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ / Γεν. Γραμματεία Εμπορίου / ΕΤΕΔ ΕΜΠ,  Πλατεία 
Κάνιγγοσ, Σ.Κ. 10181, Ακινα (Γραφείο 1, Λςόγειο, είςοδοσ από Οδό Κάνιγγοσ), και όςοι επικυμοφν να λάβουν 
μζροσ ςτθ διαδικαςία  διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν παροφςα απόφαςθ, το αργότερο  μζχρι τθν 7-06-2011 θμζρα Σρίτθ  και ϊρα 11.00. 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν  τον φάκελο προςφοράσ τουσ, κατακζτοντασ τον αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά 
προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο  εκπρόςωπό τουσ, ςτο κτίριο του Τπ.ΟιΑΝ  (Πλατεία Κάνιγγοσ, - Γραφείο 436,    ΣΚ. 
101 81, Ακινα) ι αποςτζλλοντασ τον ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι Courier ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ. 
τθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ το ΤπΟιΑΝ/ ΕΤΕΔ ΕΜΠ ουδεμία ευκφνθ φζρει για τον χρόνο και 
το περιεχόμενο των φακζλων προςφοράσ που κα αποςταλοφν. 
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 Θ παροφςα  απόφαςθ, κακϊσ και  θ με Αρ.Πρωτ. 33/20-01-2011, τθσ οποίασ αναπόςπαςτο μζροσ αποτελεί θ 

παροφςα κα αναρτθκοφν  ςτα sites τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου www.gge.gr  τθσ  ΕΤΕΔ Εμπ  

http://eysed.gge.gov.gr θ και τθσ ΕΤΔ  του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-

2013»  www.epdm.gr  . ¨Ζναρξθ ανάρτθςθσ  20-05-2011 και λιξθ  06-06 2011. 

 

 

 

 

Κατά τα λοιπά ιςχφει θ απόφαςθ με Αρ.Πρωτ. 33/20-01-2011 ωσ ζχει, τθσ οποίασ αναπόςπαςτο μζροσ αποτελεί 

θ παροφςα απόφαςθ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Ο Γενικόσ Γραμματζασ Εμπορίου 

 
 

τζφανοσ  Κομνθνόσ 
 
 
 
ΚΟΛΝΟΠΟΛΘΕΛ       
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και  Ανταγωνιςτικότθτασ  κου Μ. Χρυςοχοΐδθ 
2. Γραφείου κ. Τφυπουργοφ Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και  Ανταγωνιςτικότθτασ κου  Ντ. Ρόβλια  
3. Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ, Κεντρικι Επιτροπι Κωδικοποίθςθσ 
4. ΕΤΕΠ/Μονάδα Δ 
5. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Εμπορίου 
6. Γραφείο κ. Γενικοφ Δ/ντι Διοικ. Τποςτιριξθσ  
7. Τπεφκυνο Πράξθσ  

8. Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Εμπορικϊν Οργανϊςεων τθσ  ΓΓΕ 

ΕΩΣ. ΔΛΑΝΟΜΘ 
Προϊςταμζνθ  ΕΤΕΔ, Μονάδεσ Α, Β1 
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