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Αριθ. πρωτ.  :  2688 

Μυτιλήνη, 18/12/2020 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Για την με αριθ. πρωτ. 2676 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σύμβασης ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης παραδοτέων 

του έργου “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ” 

 

 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής : ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, Υποκατάστημα: Μακρύς Γιαλός, Μαρίνα Μυτιλήνης, Τ.Κ 

81132, Μυτιλήνη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251040330/2, 2251037126,e-mail επικοινωνίας: 

mconstantoglou@eloris.gr 

Είδος Σύμβασης : Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών. 

CPV :79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 

Διάρκεια της σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ μήνες (8) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Αντικείμενο της Διακήρυξης: “Στρατηγικός Σχεδιασμός Τουρισμού της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου”. Το έργο «Δημιουργία ενός Οργανισμού Διαχείρισης/Μάρκετινγκ Προορισμού (DMO) 

για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού 

Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ). Το έργο έχει σαν κεντρική 

ιδέα την Δημιουργία ενός Οργανισμού Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισμού για τα νησιά της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίο κατά την διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας διέρχονται από μια σειρά κρίσεων αρχής γενομένης από την οικονομική 

κρίση της χώρας το 2009 και στην συνέχεια από την μεταναστευτική κρίση του 2015 η οποία 

ταλανίζει τα περισσότερα εξ αυτών μέχρι σήμερα. Το σύνολο των νησιών της Περιφέρειας διαθέτει 

ένα ιδιαίτερα σημαντικό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, βασικό στοιχείο ανάπτυξης του 
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τουρισμού.Ο ιδρυτικός σκοπός του Φορέα θα είναι η διαχείριση του προορισμού, ο 

ενδοπεριφερειακός συντονισμός των εμπλεκομένων άμεσα και έμμεσα με τον τουρισμό για χάραξη 

και εφαρμογή πολιτικών προώθησης και ανάπτυξης και το μάρκετινγκ του τουριστικού προορισμού 

του Βορείου Αιγαίου.  Το όραμα και η αποστολή του φορέα θα είναι η μετατροπή της ΠΒΑ σε ένα 

σύγχρονο προορισμό υψηλών προδιαγραφών με εμπειρίες για όλους τους επισκέπτες του καθ΄ όλη 

την διάρκεια του έτους. Σκόπιμη είναι η διεύρυνση εποχικά και αύξηση των αφίξεων και των 

διανυκτερεύσεων τουριστών με υψηλή κατά κεφαλήν δαπάνη. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί 

στην ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς, την πολιτιστική διάσταση και το φυσικό περιβάλλον μέσα 

από την ανάπτυξη ενός μοναδικού πακέτου εμπειριών ειδικού ενδιαφέροντος και την 

μεγιστοποίηση των πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων του τουρισμού στην τοπική κοινωνία και 

οικονομία, πάντα σε αρμονία με τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα  χιλιάδων 

ευρώ (60.000,00€), στο ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το νόμιμο ΦΠΑ 

Τρόπος χρηματοδότησης: Η Μελέτη «Στρατηγικός Σχεδιασμός Τουρισμού της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου», 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 

Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η 

σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 

ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή 

του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 

συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

Είδος διαδικασίας : Συνοπτικός Διαγωνισμός. 
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Κριτήρια ανάθεσης : Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

 

Tόπος υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 

συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς από την έδρα της 

ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, Υποκατάστημα: Μακρύς 

Γιαλός, Μαρίνα Μυτιλήνης, Τ.Κ 81132, Μυτιλήνη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251040330/2, 

2251037126, e-mail επικοινωνίας: mconstantoglou@eloris.gr , από την ημερομηνία ανάρτησης της 

Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121, παρ.1γ του Ν. 4412/2016) μέχρι 23/12/2020 Επίσης είναι 

δυνατή η ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερόντων στα τεύχη 

δημοπράτησης και στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση του διαδικτύου της ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ 

info@eloris.gr 

Νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η: 04 Ιανουαρίου 

2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 της αυτής ημερομηνίας. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: στις 05 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας. 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών : Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο των απαιτήσεων. 

Εναλλακτικές Προσφορές :Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ 

info@eloris.gr 

Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας περίληψης Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (πρόγραμμα Διαύγεια) : στις 08.12.2020. 

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://eprocurement.gov.gr [Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) : στις 08.12.2020. 
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Πληροφορίες : Αρμόδιος για πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών και του φυσικού 

αντικειμένου στην κα Κωνστάντογλου Μαρία, mconstantoglou@eloris.gr 

Γενικές και ειδικές πληροφορίες σχετικές με τους όρους της διακήρυξης και των επί μέρους 

παραρτημάτων δίνονται την κα Κωνστάντογλου Μαρία Διευθύντρια ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. Καβέτσου 36, 

Μυτιλήνη, 81100, τηλ. 2251040330, ή 2251040332, email :mconstantoglou@eloris.gr. 

 

Για την ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ 

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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