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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
H «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» σκοπεύει να υποβάλει 
φάκελο πρότασης χρηματοδότησης προγράμματος προώθησης κατεψυγμένων αλιευμάτων 
στο πλαίσιο του Μέτρου 3.4.3 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 
Ο φάκελος θα υποβληθεί σύμφωνα με την ΑΡ.68.1 Πρόσκληση της 5.7.2019 της Γενικής 
Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, ενωσιακή προτεραιότητα 5 η οποία συγχρηματοδοτείται 
από το ΕΤΘΑ με τίτλο «Μέτρα Εμπορίας» (ΑΔΑ ΩΥΓ24653ΠΓ-ΗΝΚ). 
 
Το πρόγραμμα θα έχει στόχο την ενίσχυση της κατανάλωσης του κατεψυγμένου αλιεύματος, 
μέσα από το χτίσιμο θετικών αντιλήψεων και εικόνας της κατηγορίας στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, θα έχει διάρκεια 3 ετών και προτεινόμενο προϋπολογισμό 3.000.000€. 
 
Το αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η σύνταξη και η υποβολή του φακέλου σύμφωνα με 
την ΑΡ.68.1 Πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ και περιλαμβάνει: 

- εξειδίκευση των δράσεων του προγράμματος και σύνταξη του προϋπολογισμού σε 
συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του Enterprise Greece και του κλαδικού φορέα 
ΠΑΣΕΚΤ 

- συμπλήρωση προς υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣ 
- σύνταξη πλήρους φακέλου πρότασης και ιδιαίτερα του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και 

της αναλυτικής περιγραφής των εργασιών και δράσεων του προγράμματος 
- παρακολούθηση της πορείας του φακέλου υποβολής μέχρι την έκδοση απόφασης 

ένταξης και τυχόν συμπλήρωσης αυτού, εφόσον απαιτηθεί. 

 
Παραδοτέο του έργου: 
Παραδοτέο του Έργου αποτελεί το αντίγραφο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή της αίτησης 
χρηματοδότησης και του πλήρη φακέλου της πρότασης με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 
Θάλασσας.  
 
Χρονοδιάγραμμα 
Υποβολή παραδοτέων εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης στην ΕΥΔ 
ΕΠΑΛΘ.  
 



 

 

 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την βεβαίωση της 
Αναθέτουσας Αρχής της εμπρόθεσμης παραλαβής του κάθε παραδοτέου. 
 
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά με email το αργότερο μέχρι τις  
2 Ιουνίου 2020 και ώρα 17.00 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@eg.gov.gr  
 

Η προσφορά θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για σύνταξη και υποβολή του φακέλου 
πρότασης του Enterprise Greece του προγράμματος προώθησης κατεψυγμένων αλιευμάτων 
στο πλαίσιο του Μέτρου 3.4.3 του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και θα περιέχει: 
1. Στοιχεία ενδιαφερομένου 
Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
ονόματα προσώπων επικοινωνίας. 
2. Πρόταση προσέγγισης του έργου  
3 . Οικονομική Προσφορά 

Η οικονομική προσφορά θα αναλύεται κατά παραδοτέο, θα είναι συνολική και τελική χωρίς 
άλλα κόστη και θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών.  

 
Συμπληρωματικές πληροφορίες  σχετικά με την πρόσκληση:  
κ. Εύα Μίλικ , τηλέφωνο: 210  3355 761,  
email: e.milik@eg.gov.gr  
 
 
 

Σημαντική Σημείωση 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Enterprise Greece να 
συνάψει συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο 
Enterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα 
πρόσκληση, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη 
διαδικασία κατά την αποκλειστική της ευχέρεια χωρίς να απαιτείται η επίκληση 
οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου. 
  
Ο Εnterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, 
καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη των σχετικών 
συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για 
αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από τον Enterprise Greece ή τα στελέχη του για 
οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία.  
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και 
προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας 
θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής. 



 

 

 
 
 

 
Για την 

«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 

Γιώργος Φιλιόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος 


