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Μυτιλήνη 15/09/2020 Αρ. Πρ.2621 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 
 
Στα πλαίσια του Έργου «Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης/Προώθησης Προορισμού (DMO- 
Destination Management/Marketing Organisation) για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», η ΕΛΟΡΙΣ 
Α.Ε., σύμφωνα με την απόφαση αρ. 6, του ΔΣ υπ. Αρ. 310 17/07/2020, ενδιαφέρεται για τη σύναψη 
σύμβασης έργου με ένα άτομο κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού, για τις ανάγκες υλοποίησης του 
Προγράμματος. Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού 
Προγράμματος Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 που χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι) ΣΑΕ 388 του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. 
Σκοπός του έργου είναι η ίδρυση ενός Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού για τον τουρισμό της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ο ιδρυτικός σκοπός του Φορέα θα είναι η διαχείριση, ο 
ενδοπεριφερειακός συντονισμός των εμπλεκόμενων στον τουρισμό για χάραξη και εφαρμογή 
πολιτικών ανάπτυξης και προώθησης και το μάρκετινγκ του τουριστικού προορισμού του Βορείου 
Αιγαίου μέσα από την χάραξη πολιτικών για την ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής. Το όραμα και 
η αποστολή του φορέα θα είναι η μετατροπή της ΠΒΑ σε ένα σύγχρονο προορισμό υψηλών 
προδιαγραφών με εμπειρίες για τους επισκέπτες του καθ ́ όλη την διάρκεια του έτους. Σκόπιμη είναι η 
αύξηση των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων τουριστών με υψηλή κατά κεφαλήν δαπάνη. Απόδοση 
ιδιαίτερης έμφασης πρέπει να δοθεί στην τοπική κληρονομιά, την πολιτιστική διάσταση και το φυσικό 
περιβάλλον μέσα από την ανάπτυξη ενός εξαίρετου πακέτου εμπειριών ειδικού ενδιαφέροντος και την 
μεγιστοποίηση των πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων του τουρισμού στην τοπική οικονομία και 
κοινωνία.  
Αποστολή του Φορέα θα είναι η προσφορά αξέχαστων εμπειριών στους επισκέπτες των δέκα νησιών 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και η βελτίωση της ζωής των κατοίκων των νησιών. 
Ο Φορέας μέσα από επιμέρους δράσεις και ενέργειες αποσκοπεί σε:  

l Αύξηση των επισκεπτών, τοποθέτηση του προορισμού στη διεθνή τουριστική αγορά .(Στόχοι 
Marketing)  

20PROC007314832 2020-09-15



 

Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81132 Μυτιλήνη. Υπ/μα: Μακρύς Γιαλός, Μαρίνα Μυτιλήνης. 81132, Μυτιλήνη 
Αρ.ΓΕΜΗ:  078226842000 

Τηλ. +302251040330/2, +302251037126 
e-mail : info@eloris.gr 

 

 
Aρ.Eγγ.Π. 

20001190001250 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, 2017 - 2020 
 

 
 

l Ανάληψη ενός ηγετικού ρόλου στη τοπική τουριστική βιομηχανία, ενδυναμώνοντας συνεργασίες 
συνεργασίες και συνέργειες ανάμεσα (σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού 
καθώς και ανάμεσα σε προμηθευτές για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους. (Στόχοι 
Ηγετικού Ρόλου φορέα)  

l Βελτίωση των υποδομών με την αναγνώριση ευκαιριών και τη διευκόλυνση αναπτυξιακών 
σχεδίων. (Στόχοι Υποδομών)  

l Η μεγιστοποίηση της αποδοτικής χρήσης όλων των πόρων του προορισμού μέσα από τη σωστή 
και ολική διαχείρισή τους. (Στόχοι Management)  

Ο Φορέας θα πρέπει να:  

l ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη τουριστική ανάπτυξη και να 
συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη ‘τουριστικής συνείδησης’.  

l ενισχύει τη συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων με τα διεθνή δίκτυα διακίνησης επισκεπτών, 
τόσο από τις αναπτυγμένες όσο και από τις αναπτυσσόμενες αγορές. 

l αξιοποιεί τις εφαρμογές του διαδικτύου (π.χ. επίσημες ιστοσελίδες προορισμών, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, κινητές συσκευές, κ.λπ.), εντείνοντας την σχέση του επισκέπτη με τον προορισμό 
σε όλα τα στάδια της τουριστικής εμπειρίας.  

l αναβαθμίζει την θεματολογία της τουριστικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας 
διοίκησης, τονίζοντας τα ευρύτερα οφέλη που συνεπάγεται η τουριστική ανάπτυξη για την 
τοπική οικονομία και κοινωνία.  

l ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών μέσω της παροχής εξειδικευμένων 
πληροφοριών για διαφορετικούς τύπους επισκεπτών και εμπειριών.  

l Αναπτύσσει συνέργειες και συντονισμό μεταξύ των κρίσιμων φορέων για την βελτίωση του 
παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος όπως ξενοδόχοι, διαχειριστές λιμένων και αεροδρομίων, 
μεταφορικών εταιριών.  
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Ο Φορέας θα πρέπει να δημιουργεί αξία για τους εμπλεκόμενους. Η επιτυχία του στηρίζεται και 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την δυνατότητα του να δημιουργήσει αξία στους πολίτες, τους 
τουρίστες και τις επιχειρήσεις.  
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η λογιστική παρακολούθηση του έργου και η αποτύπωση 
των δαπανών του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τόσο στο λογιστικό σύστημα της εταιρείας όσο 
και προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον ορισμένο Υπόλογο του έργου δηλαδή το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω ζητούμενη είναι και η 
ενίσχυση της ομάδας έργου ως προς το φυσικό του αντικείμενο όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό 
του Δελτίο.  
Παραδοτέα του έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα θα είναι οι εξαμηνιαίες αναφορές προόδου του 
φυσικού αντικειμένου, οι πιστοποιήσεις δαπανών, και οι τροποποιήσεις του ΤΔΕ/Υ. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να είναι αναγνωρισμένα φυσικά πρόσωπα που µπορούν να αναλάβουν 
την συγκεκριμένη ενέργεια και να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε και να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια 
τεχνικής ικανότητας: 
1. Να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου της κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού 
2. Να διαθέτει πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
3. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. Στην προσφορά των 

ενδιαφερομένων θα επισυνάπτεται πίνακας µε την ανάλογη εμπειρία και σχετικά δικαιολογητικά 
που την αποδεικνύουν (τιμολόγιο ή σύμβαση ή βεβαίωση ολοκλήρωσης και παραλαβής έργου). 

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, ως την λήξη του έργου 31-
12-2021. Σε περίπτωση παράτασης του έργου θα παραταθεί και αντίστοιχα η παρούσα σύμβαση.  
Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για την υλοποίηση της σύμβασης, είναι 24.000,00€ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η πληρωμή του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές του 
προγράμματος.  
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση την συμφερότερη προσφορά.  
Οι ενδιαφερόμενοι, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της Πρόσκλησης 
Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ www.eloris.gr, θα πρέπει να αποστείλουν σχετική 
Αίτηση Ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από το βιογραφικό και οποιαδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο 
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τεκμηρίωσης, στο e-mail της ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ, info@eloris.gr και σε φυσικό φάκελο στα γραφεία της, στην 
Μαρίνα Μυτιλήνης, Μυτιλήνη, 81132.  
Στον φάκελο υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, ενημερωμένο βιογραφικό 
σημείωμα, αίτηση ενδιαφέροντος, αντίγραφα τίτλων-πτυχίων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που 
περιγράφονται στο βιογραφικό, τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου πτυχίο ή άδεια άσκησης 
επαγγέλματος. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.  

 

ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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