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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

I. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» είναι Ανώνυμη 
Εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο καλύπτεται ολόκληρο (100%) από το Ελληνικό 
Δημόσιο. Συνιστά εποπτευόμενο φορέα από το Υπουργείο Εξωτερικών και λειτουργεί 
χάριν του Δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της Ιδιωτικής Οικονομίας. 
Διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2372/1996 (αρ. ΦΕΚ Α’ 29, 28/2/1996), του Ν. 
3894/2010, (ΦΕΚ Α’ 204, 2/12/2010), του Ν. 4242/2014, (ΦΕΚ Α’ 50), του Ν. 
4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167), το υπ’ αριθμ. ΠΔ 81/2019 και συμπληρωματικά από τις 
διατάξεις του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄104) , καθώς και από τις διατάξεις του 
εγκεκριμένοy βάσει της υπ’ αριθ. 351/14.05.2020 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΞΗΜ46ΨΧ6Σ-8ΤΕ) Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & 
Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος 
εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Eξωτερικών για την προσέλκυση 
επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη 
χώρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως. Η Enterprise Greece Επιδιώκει 
την προβολή της Ελλάδος ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό δίνοντας έμφαση 
στους τομείς εκείνους που η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως: 
τουρισμός, ενέργεια, τρόφιμα και αγροτική παραγωγή, εφοδιαστική αλυσίδα, 
τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών, περιβαλλοντική διαχείριση και 
επιστήμες υγείας. Ταυτόχρονα, η Enterprise Greece επιδιώκει την προβολή του 
τεράστιου φυσικού πλούτου και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, καθώς και 
την ανάπτυξη του εξαγωγικού δυναμικού της Ελλάδας στον τομέα της μεταποίησης, 
των αγροτικών προϊόντων και των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών. 

 

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η σύνταξη του τεύχους 

δημοπράτησης και η τεχνική υποστήριξη στην επιλογή αναδόχου για το έργο παροχής 

υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης  «Στρατηγικής και Διαχείρισης των σχέσεων 

με Διεθνή Μέσα». 

 

Στόχος του έργου είναι: 

1) η προβολή της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού και χώρα εξαγωγέα 
ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,   
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2) η δημιουργία θετικής εικόνας σύμφωνης με το αφήγημα της χώρας που 
διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που δεν επηρεάζονται και 
μεταβάλλονται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως  

 Στρατηγική τοποθεσία – Πύλη προς Μέση Ανατολή, Δυτική Ευρώπη και 
Βόρεια Αφρική  

 Σύγχρονη Οικονομία  
 Φιλο-επενδυτικό & Εξωστρεφές επιχειρηματικό περιβάλλον  
 Διεθνοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων  
 Καινοτομία & Start up Επιχειρηματικότητα  
 Ενεργειακός κόμβος  
 Καταξιωμένος τουριστικός προορισμός  
 Προμηθευτής καινοτόμων υπηρεσιών 
 Παραγωγός υψηλής ποιότητας προϊόντων 
 Ιδανικός προορισμός για τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες 

3) η καλλιέργεια  ευνοϊκών αντιλήψεων για τη χώρα, αφενός σε σημαντικά 
κέντρα αποφάσεων και αφετέρου σε επιχειρηματικά κοινά – στόχους σε 
γεωγραφικές περιοχές πρώτης προτεραιότητας,  

4) η παρακολούθηση των εξελίξεων μέσω αποδελτίωσης καθώς και  

5) η παροχή στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών digital περιεχομένου.  

 

O ανώτατος προϋπολογισμός του παρόντος έργου ανέρχεται στις δέκα χιλιάδες ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α. (10.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.). και εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του 
Κανονισμού Προμηθειών της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ 148/2020). 

 

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: chairman@eg.gov.gr το 
αργότερο μέχρι την 7/10/2020, στις 15.00. 

Το θέμα της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη: «Τεχνικός Σύμβουλος - Στρατηγική και 
Διαχείριση των σχέσεων με Διεθνή Μέσα». 

  

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Στοιχεία ενδιαφερομένου 

Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και ονόματα προσώπων επικοινωνίας. 

2. Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς 
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H προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση για την 
εκτέλεση του έργου. Απαιτείται ακριβής οικονομική ανάλυση της προσφοράς, πλέον 
του αναλογούντος ΦΠΑ. Καμία επιπρόσθετη δαπάνη ή χρέωση δεν θα γίνει δεκτή, 
άλλως αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων 
επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου. όνομα 
και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια της προσφοράς. 

1. Τεχνική Προσφορά 

Οι υποβληθείσες προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

1. Προφίλ εταιρείας, περιγραφή και εύρος προσφερόμενων υπηρεσιών, με 
αντιπροσωπευτικά δείγματα δουλειάς και παρουσίαση προηγούμενων συναφών 
επιτυχημένων έργων 

2. Παρουσίαση ομάδας έργου ( αναφορά στη διάρθρωση με τις επί μέρους 
ιδιότητες των μελών / στελεχών της ομάδας έργου (ΟΕ) του οικονομικού φορέα 
καθώς και στα Βιογραφικά Σημειώματα του συνόλου της ομάδας έργου ) 

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συνεκτιμηθούν: η τιμή της προσφοράς, η 
πρότερη εμπειρία στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και στην τεχνική υποστήριξη 
σχετικά με την επιλογή αναδόχου σε ανάλογους διαγωνισμούς καθώς και η εν γένει 
εμπειρία στον τομέα της στρατηγικής και διαχείρισης των σχέσεων με Διεθνή Μέσα. 

IV. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων 
επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου και 
καμία επιπρόσθετη δαπάνη ή χρέωση δεν θα γίνει δεκτή, άλλως αυτή απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, των υποχρεώσεων προς τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κ.λπ..), και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού που 
θα απασχολεί. 

Η ως άνω Αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για την 
προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και 
έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων, 
ευθυνών και εγγυήσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της 
Σύμβασης. 

Στην Αμοιβή, με εξαίρεση τον οικείο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, περιλαμβάνονται 
όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με το 
Έργο και που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Σύμβασης, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: 
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• Οι κάθε είδους φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα 
τέλη χαρτοσήμου, καθώς και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν κατά την 
ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 

• Κάθε είδους δαπάνη, δαπάνες μεταφράσεων, οχημάτων, πάγια έξοδα, κάθε 
είδους υποχρεώσεις προς τρίτους (προστηθέντες, εξειδικευμένους συμβούλους κλπ.) 
στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου. 

• Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, 
ποινές, οφειλές, υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά 
οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις. 

• Το εργολαβικό όφελος του Αναδόχου. 

H τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια της προσφοράς. 
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι 
δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση 
αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η εκκαθάριση των λογαριασμών θα γίνεται με την υποβολή των νομίμων 
δικαιολογητικών. 

Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής: 

Είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό 
λογαριασμό που θα υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, 
είτε με την έκδοση ισόποσης δίγραμμης τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του 
αναδόχου κατόπιν προηγούμενης έκδοσης στο όνομά της των νόμιμων 
παραστατικών και παράδοσής τους εντός εξήντα (60) ημερών από την βεβαίωση 
παραλαβής του αρμόδιου στελέχους της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με την οποία βεβαιώνεται:  η εμπρόθεσμη και επιτυχής 
υλοποίηση και ολοκλήρωση τoυ συμβατικού αντικειμένου,  σύμφωνα με τους όρους 
της οικείας  σύμβασης. 

 Σημαντική Σημείωση 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Enterprise 
Greece να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα 
προσδοκίας. H Enterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά 
περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, όπως επίσης να απορρίψει υποψήφιους 
που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, 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. 

Η 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 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 

Προσέλκυση – Προώθηση Επενδύσεων & Προώθηση Εξαγωγών 

 

5 
 

αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση 
από την 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 τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια, καταβάλλεται 
δε κάθε δυνατή επιμέλεια και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση 
της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν. Περαιτέρω, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιέχονται στις υποβληθείσες προτάσεις 
τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τον σκοπό της επιλογής των υποψηφίων και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016. 

 

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

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Γεώργιος Φιλιόπουλος 

 

 


