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Αθήνα,   03/9/2014  

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΕΥΣΕΥΤ/Γ/ΦΧΙΙε1/730 

  ΠΡΟΣ:   

«MOBICS A.E.» 

Λ. Κηφισίας 27  
τκ 115 23, Αθήνα  

  
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη - 

εμπειρογνωμοσύνη για τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας  με σκοπό την ανταλλαγή 

ιδεών μεταξύ υπουργείου Τουρισμού, ιδιωτικών ιδρυμάτων και νέων επιχειρηματιών», στο 
πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340. 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005). 

2. Το Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 211/22.8.2005), 
όπως ισχύει. 

3. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» 

(ΦΕΚ Α’ 187/2004). 

4. Το Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 

μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»(Α’/141)», άρθρο 4 (ΦΕΚ Α’ 160/10.8.2012) και όπως ισχύει 
μετά την έκδοση του Π.Δ. 131/2012 (ΦΕΚ Α’ 239 /11.12.2012). 

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/109256/23.11.2009 «Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού, διορισμού από 23/11/2009 Ιωάννη Πυργιώτη του Νικολάου 
στη θέση του Γενικού Γραμματέα Ολυμπιακής Αξιοποίησης (ΓΓΟΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού».  

6. Το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10.8.2012) με το άρθ.6 §2,3 «Περί μεταφοράς της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής στο Υπουργείο Τουρισμού και μετονομασία 

αυτής σε Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων. 

7. Την υπ’ αριθμ. 16446/23.11.2012 (ΦΕΚ Β’ 3109/23.11.2012) (ΑΔΑ: Β45ΑΟΟ-5Τ8) Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού με θέμα 
«Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού». 

8. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και 

ειδικότερα την παρ.3 του άρθρου 77 αυτού.   
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9. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/2007) «Διαχείριση έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων των 
κυβερνητικών διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112/2010)». 

11. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων 
πόρων» (ΦΕΚ Α΄/3/14-1-2002) και την υπ΄αριθμ. 60630/ΕΥΣ 5671/16.9.2003 Εγκύκλιο 

«Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΠΔ 4/2003». 

12. Την υπ’ αριθμ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12.11.2010 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των στοιχείων 

των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και 
έγκρισής τους» (ΦΕΚ Β΄/1856/26-11-2010) και του Οδηγού Διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας στήριξης, όπως κάθε φορά ισχύει. 

13. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ) «Υπουργική Απόφαση 
Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β΄/540/27-3-2008), το υπ’ αριθμ. 

23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008 «Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου 
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων» και τον με αρ. πρωτ. 37135/ΓΔΑΠΠΠ5537/8.8.2008 «Οδηγό 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων», όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν.  

14. Την υπ’ αριθμ. 4554/ΕΥΣΣΑΑΠ 391/4.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡ3Φ-ΣΦΛ) «Απόφαση έγκρισης του 

προγράμματος τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα», για το έτος 2014».  

15. Την υπ’ αριθμ. 4641/910/Α2/12.3.2011 (ΑΔΑ:4 Α8ΩΦ-ΔΔ4) Απόφαση της ΕΥΔ. Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» «Ένταξη της οριζόντιας Πράξης “Τεχνική Υποστήριξη 

δράσεων τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013” (κωδ. MIS 355340 με κωδικό 

Πράξης στο ΠΔΕ 2011 ΣΕ01180017) στα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», 
«Μακεδονία-Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος», «Αττική». 

16. Την υπ’ αριθμ. 3818/944/Α2/7.6.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ) Απόφασης της ΕΥΔ. Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» «1η Τροποποίηση της οριζόντιας Πράξης “Τεχνική 

Υποστήριξη δράσεων τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013” (κωδ. MIS 355340) 

στα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Μακεδονία-Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι 
Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος», «Αττική». 

17. Τη ΣΑΕ 011/8, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα το έργο 2011ΣΕ01180017. 

18. Τη με αρ. πρωτ ΕΥΣΕΥΤ/Γ/ΦΧΙΙα/701/22.8.2014 βεβαίωση εγγραφής της «MOBICS A.E.» στον 

κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών στην ΕΥΣΕΥΤ για τις κατηγορίες ενεργειών ΤΥΕ 

Β1-Αναπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού & λογισμικού και Β2 – Εκπόνηση 
Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών.  

19. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη από την απόφαση αυτή δημόσια δαπάνη, ποσού δεκαπέντε 
χιλιάδων ευρώ (15.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΠΔΕ 

2014 ΣΑΕ 011/8 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου: «Τεχνική υποστήριξη δράσεων 
τομέα Τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013». 

20. Την ανάγκη υποστήριξης της Υπηρεσίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής 

περιόδου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καλούμε την εταιρία ««MOBICS A.E.» Λ. Κηφισίας 27, τκ 115 23, Αθήνα να υποβάλει προσφορά (σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ως προς την τεχνική και οικονομική προσφορά), με ισχύ τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού, 
Κοραή 4 2ος όροφος, στο γραφείο του Πρωτοκόλλου με αριθμό 7, έως την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 

και ώρες 9.00 πμ έως 15.00 μμ,  στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης βάσει του άρθρου 2, παρ.1 της με αρ.πρωτ.51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-

11-2010) ΥΑ περί Καθορισμού των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και 
της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους, για το έργο «Μελέτη - εμπειρογνωμοσύνη για τη 
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δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ υπουργείου 
Τουρισμού, ιδιωτικών ιδρυμάτων και νέων επιχειρηματιών». 
 

1. Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι η παροχή μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης για 

τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας του Υπουργείου Τουρισμού με σκοπό η δημιουργία ενός 
θεσμοθετημένου μέσου επικοινωνίας που θα συμπεριλαμβάνει, στο βαθμό που θα κριθεί σκόπιμο 

και με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, μια σύντομη και στοχευμένη διαβούλευση μεταξύ ιδιωτών και 

πολιτείας και την διαμόρφωση από κοινού θέσεων και δράσεων για την ανάπτυξη των νεοφυών 
επιχειρήσεων στον τουρισμό, ενώ παράλληλα θα προωθεί τις αξίες της επιχειρηματικότητας στους 

νέους ανθρώπους.  

 

2. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ και ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

 

Α’ ΦΑΣΗ: Μελέτη δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας 

 Θέσπιση στόχων 

Εξέταση και ανάλυση της αποστολής του εγχειρήματος και σκοπού του έργου έτσι ώστε να στηρίζεται η 

ανάπτυξη των νεοφυών τουριστικών επιχειρήσεων και να υποστηρίζεται η δημιουργία μιας βάσης 
δεδομένων από όπου θα μπορούν να αντλούν χρήσιμες πληροφορίες οι υποψήφιοι επιχειρηματίες. 

 Καθορισμός θεματικών ενοτήτων της ιστοσελίδας   

Τα δεδομένα του διαδικτυακού τόπου υπό μελέτη θα πρέπει να είναι δομημένα με τρόπο που να 
διευκολύνουν τη διασύνδεση των νεοφυών επιχειρήσεων, να προωθούν τις διεθνείς συνεργασίες με 

επιχειρηματικές κοινότητες ανάλογου περιεχομένου ενισχύοντας την εξωστρέφεια και να υποστηρίζουν 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης (webinars, ενημερωτικές καμπάνιες, παρουσιάσεις καινοτόμων ιδεών, 

διασύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) 

 Καθορισμός αποδεκτών της διαδικτυακής πλατφόρμας 

Η μελέτη θα προσδιορίζει το κοινό στο οποίο στοχεύει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. 

 Τεχνικές Απαιτήσεις 

Προσδιορισμός του απαραίτητου λογισμικού και της πλατφόρμας υλοποίησης για την κατασκευή και 

προώθηση της ιστοσελίδας. 

 

Β’ ΦΑΣΗ: Πιλοτική εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας 

Δοκιμή λειτουργίας – Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας της ιστοσελίδας. Διορθώσεις προγραμματιστών 
και γραφιστών. 

Τα παραδοτέα και οι ειδικοί όροι υπό τους οποίους θα υλοποιηθεί το έργο, θα περιγράφονται αναλυτικά 
στην απόφαση ανάθεσης που θα υπογραφεί.  

 

3. Η διάρκεια του έργου 

Η διάρκεια της απόφασης ανάθεσης ορίζεται σε 40 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.  

 

4. Προϋπολογισμός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που 
θα προκληθούν από την εκτέλεση του έργου. 

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει εφάπαξ με την ολοκλήρωση του έργου. 
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5. Δικαιολογητικά 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, θα προσκομισθούν από 

τον ανάδοχο πριν την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
 

 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ 

 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Γραφείο Υπουργού Τουρισμού 
 
Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων 

2. ΕΥΣΕΥΤ: Μονάδα Γ΄ - Αρχείο / - Διεκπεραίωση 
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