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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

 

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 

 

Αθήνα, 27.07.2022 
Α.Π 3384/27.07.2022 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Hλεκτρονικό ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την επιλογή αναδόχου για τα Υποέργα 2-6: 2: 
«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος Μάρκετινγκ Ελληνικών Κατεψυγμένων 
Αλιευμάτων», 3: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Ψηφιακών Καναλιών 
Επικοινωνίας και Ψηφιακού Περιεχομένου Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», 4: 
«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαίδευσης 
Καταναλωτών Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», 5: «Συμμετοχή σε κλαδικές/ειδικές εκθέσεις 
και εκδηλώσεις για την Προώθηση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», 6: «Ιδεασμός, 
Οργάνωση, Παραγωγή και Προώθηση Οπτικοακουστικών Παραγωγών Προώθησης 
Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» στο πλαίσιο του Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης 
Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5076373 (Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-
2020) ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού 2.008.000,00 € , πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Αναθέτουσα Αρχή είναι η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 
(Enterprise Greece)». Εφεξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή». 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 109, Αθήνα 
Τηλέφωνο: +30 210 33 55711 
Telefax: +30 210 3242 079 
Αρμόδιος : Ιωάννης Ρέτσας 
E-mail: y.retsas@eg.gov.gr 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07/2022 
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών για τα Υποέργα 2-6:  
2: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος Μάρκετινγκ Ελληνικών Κατεψυγμένων 
Αλιευμάτων», 3: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Ψηφιακών Καναλιών Επικοινωνίας 
και Ψηφιακού Περιεχομένου Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», 4: «Σχεδιασμός και 
Υλοποίηση Προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαίδευσης Καταναλωτών 
Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», 5: «Συμμετοχή σε κλαδικές/ειδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις 
για την Προώθηση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», 6: «Ιδεασμός, Οργάνωση, Παραγωγή και 
Προώθηση Οπτικοακουστικών Παραγωγών Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» 
 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Hλεκτρονικός ανοικτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – 
τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης. 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών για για τα Υποέργα 2-6:  

2: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος Μάρκετινγκ Ελληνικών Κατεψυγμένων 
Αλιευμάτων», 3: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Ψηφιακών Καναλιών Επικοινωνίας 
και Ψηφιακού Περιεχομένου Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», 4: «Σχεδιασμός και 
Υλοποίηση Προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαίδευσης Καταναλωτών 
Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», 5: «Συμμετοχή σε κλαδικές/ειδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις 
για την Προώθηση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», 6: «Ιδεασμός, Οργάνωση, Παραγωγή και 
Προώθηση Οπτικοακουστικών Παραγωγών Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», στο 
πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 
5076373 (Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020) 

 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 
 79340000-9 (Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ) 

 72413000-8 (Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού - WWW)  

 79416000-3 (Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων)  

 80000000-4 (Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης)  

 79413000-2 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ). 

 
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου. 
 
Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία αυτού, καθώς και κάθε 
έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται από επίσημη ελληνική μετάφραση. 
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ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV:  
 79340000-9  

 72413000-8  

 79416000-3   

 80000000-4   

 79413000-2  

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 
31/12/2023 ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση 
ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση της Πράξης. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
www.enterprisegreece.gov.gr, θα δημοσιευθεί στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων και στο 
ΚΗΜΔΗΣ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την προκήρυξη στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα www.enterprisegreece.gov.gr. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 
της προκήρυξης ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι και την 10η ημέρα πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 24/8/2020 
και ώρα 15:00.  Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα 
ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι 6 ημερολογιακές ημέρες πριν 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού και της 
σύμβασης είναι η Ελληνική. 
 
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 
2.008.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο μέχρι 02/09/2022 και ώρα 15.00 μ.μ.. 
 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα, την 08/09/2022, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 15.00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.  
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το 
2% της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 
ποσού € 40.160,00) 
 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Σύμφωνα με το άρ. 3.4. της διακήρυξης. 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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 απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης  της αναθέτουσας αρχής για 
την έγκριση του σχετικού πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με 
το οποίο θα βεβαιώνεται: i) η εμπρόθεσμη παράδοση των επιμέρους παραδοτέων σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης  και ii) η επιτυχής ολοκλήρωση του συνόλου του έργου  
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της διακήρυξης 
  

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

Μπέττυ Αλεξανδροπούλου 
Εντεταλμένη Σύμβουλος 


