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Αθήνα, 22.06.2015 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
H «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ», υλοποιεί το πρόγραμμα 
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προώθησης Ευρύαλων Μεσογειακών Ειδών Ιχθυοκαλλιέργειας», το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. 
Αλιείας 2007-2013. 
 
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών σχεδιασμού και διοργάνωσης ενημερωτικού ταξιδίου Ελλήνων δημοσιογράφων 
(απασχολούμενων σε ΜΜΕ σχετικά με την διατροφή και την υγεία) σε μονάδα παραγωγής 
ιχθυοκαλλιέργειας στην Επίδαυρο.  
 
Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε το έργο του σχεδιασμού και της διοργάνωσης 
ενημερωτικού ταξιδίου Ελλήνων δημοσιογράφων (απασχολούμενων σε ΜΜΕ σχετικά με τη 
διατροφή και την υγεία) σε μονάδα παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας στην Επίδαυρο,  γνωρίστε 
μας την προσφορά σας.  

 
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα 
χιλιάδων  ευρώ (12.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.  
 
 
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν προσφορά με email ή ταχυδρομικώς το 
αργότερο μέχρι την 09.07.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ., στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», στην έδρα της  επί της λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 
109, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα. 
 
Πληροφορίες: κα. Βίκυ Τάντουλα  
Τηλέφωνο: 210  3355739 
email: v.tantoula@enterprisegreece.gov.gr 
 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες 
και δεν θα ληφθούν υπόψη.  
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για τον σχεδιασμό και την 
διοργάνωση ενημερωτικού ταξιδίου Ελλήνων δημοσιογράφων (απασχολούμενων σε ΜΜΕ 
σχετικά με διατροφή και υγεία) σε μονάδα παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας».      
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Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
1. Στοιχεία ενδιαφερομένου 

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

 
 
2. Τεχνική περιγραφή  
 
Περιγραφή και μεθοδολογία Υλοποίησης, ήτοι:  
 

- Αριθμός και περιγραφή συγκεκριμένων ομάδων  δημοσιογράφων σε σχέση με το κοινό 
που επηρεάζουν  

- Σχεδιασμός και αναλυτικό πρόγραμμα επίσκεψης  
- Συμμετοχή και ρόλο εξειδικευμένων ή/και επώνυμων συνεργατών 
- Τα μέσα προώθησης και δημοσιότητας που θα χρησιμοποιηθούν 
- Το περιεχόμενο του απολογιστικού φακέλου της επίσκεψης   

 
3 . Οικονομική Προσφορά  

 
Η προσφορά θα είναι συνολική και θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών.  
 
Καμία επιπρόσθετη δαπάνη ή χρέωση δεν θα γίνει δεκτή.  
 
Οικονομική Προσφορά που υπερβαίνει  ποσό των 12.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) θα απορρίπτεται 
από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ». 
 
Στο ποσό της προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις του «Αναδόχου» που 
απορρέουν από την υλοποίηση του έργου καθώς και τα γενικά και ειδικά για το έργο αυτό έξοδά 
του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και 
άλλων  επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου. 

 
Παρακάτω αναφέρονται απλώς ενδεικτικά κάποιες υπηρεσίες που ενδεχομένως ο διοργανωτής 
θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει, και σε κάθε περίπτωση το τυχόν κόστος αυτών θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση της προσφοράς του. 
 

- Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των δημοσιογράφων. 
- Γεύμα δημοσιογράφων με προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας. 
- Μεθοδολογία και περιγραφή του προγράμματος επίσκεψης καθώς και προτεινόμενη 

ομάδα έργου που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση της ενέργειας. 
- Αμοιβές τρίτων, αμοιβές του προσωπικού του διοργανωτή, εισφορές στα οικεία 

Ασφαλιστικά Ταμεία και εν γένει οιοδήποτε κόστος, δαπάνη, έξοδο, αμοιβή, τέλος, 
φόρος, κλπ επιβαρύνει τον  υποψήφιο διοργανωτή για την άρτια και εμπρόθεσμη 
εκτέλεση υλοποίησης του ταξιδίου. 
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Συμπληρωματικές πληροφορίες  σχετικά με την διοργάνωση του ενημερωτικού ταξιδιού: 
 

 Οι δημοσιογράφοι θα επισκεφτούν μονάδα παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας στην 
Επίδαυρο. 

 Το ταξίδι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο Ιούλιος – Σεπτέμβριος 
2015. 

 Ο διοργανωτής θα πρέπει να εξασφαλίσει την συμμετοχή τουλάχιστον 10 
δημοσιογράφων από την Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη. 

 Ο διοργανωτής θα συντονίσει όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδίου. 
 Ο διοργανωτής θα πρέπει μετά το τέλος του ταξιδιού να υποβάλει απολογιστικό 

φάκελο (φωτογραφίες, σύντομη έκθεση της επίσκεψης.) 
 Ο διοργανωτής θα πρέπει συμπληρωματικά να συγκεντρώσει και να αποστείλει τυχόν 

άρθρα ή δημοσιεύσεις προκύψουν από τη συμμετοχή των δημοσιογράφων στο ταξίδι. 
 

 
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 του ευχέρεια, χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε 
ειδικότερου λόγου. H Enterprise 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 την Enterprise Greece ή τα στελέχη 
της 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. 
 
 
Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιαδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί η διοργάνωση του 
ανωτέρω ενημερωτικού ταξιδίου των δημοσιογράφων, ουδεμία αξίωση γεννάται υπέρ του 
αναδόχου κατά της Εnterprise Greece. 

 
 

 
 

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

 
 
 
Βελισσάριος Δότσης 
Διευθύνων Σύμβουλος 


