
 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ        

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΝΣΕΤΕ) 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 32, ΤΚ: 10671, ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 2103244368 email: info@insete.gr 

 
 
 

Προκήρυξη Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου  
για την Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός – Μελέτη των 

προκλήσεων και ευκαιριών για τον Ελληνικό τουριστικό τομέα» 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης 

«Οδικός χάρτης για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού» 

 
 
 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5044853 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT) 

 
 

Προϋπολογισμός: € 59.677,42 πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

Αναθέτουσα Αρχή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 

ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»  
02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις Στερεά Ελλάδα, Νότιο 
Αιγαίο» 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«Οδικός χάρτης για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού» (MIS ΟΠΣ 
5044853) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός – Μελέτη 
των προκλήσεων και ευκαιριών για τον Ελληνικό τουριστικό τομέα»   

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
(Α.Α.) / ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / 
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(ΙΝΣΕΤΕ),  
Βουκουρεστίου 32, Αθήνα, Τ.Κ. 106 71, ΤΗΛ. 2103244368, 
email:info@insete.gr, www.insete.gr 
Κωδικός NUTS: EL303 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Α.Α. 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία/Ινστιτούτο Θεσμικού Κοινωνικού Εταίρου 

ΕΙΔΟΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 
ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση των δυνατοτήτων για ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού με χρήση ψηφιακής 
τεχνολογίας και ο προσδιορισμός του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσής της 
στην τουριστική δραστηριότητα. 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ 
CPV) 

73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης και 
συμπληρωματικός 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
σχεδιασμού 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 
2.3 της Διακήρυξης. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των €59.677,42 πλέον 
Φ.Π.Α. 24% (€14.322,58), ήτοι στο συνολικό ποσό των εβδομήντα τέσσάρων 
χιλιάδων ευρώ (74.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δημιουργία Οδικού Χάρτη 
για την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού» της Πράξης «Οδικός Χάρτης 
για την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5044853, η 
οποία εντάσσεται  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και  συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.   
Κωδ. ΣΑ:Ε1111, 
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Εναρίθμου): 2019ΣΕ11110004 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 3.7 της Διακήρυξης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε έξι (6) μήνες 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  21/04/2020 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  21/04/2020 

http://www.insete.gr/


 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ 

Σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΙΝΣΕΤΕ: www.insete.gr. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν επίσης δωρεάν τη διακήρυξη από 
την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 
έως 15:00. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 05/05/2020 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 

Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Βουκουρεστίου 32, Αθήνα, 
Τ.Κ. 106 71  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
15/05/2020 και 
ώρα 15:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
18/05/2020 και 
ώρα 10:30 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος του 
έργου απορρίπτονται 

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού και της σύμβασης είναι 
η Ελληνική 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα εκατό (100) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της 
Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας 
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση 
ένωσης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού επιφέρει τον αποκλεισμό του 
διαγωνιζομένου σχήματος από τη διαδικασία. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας 
ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης 
της σύμβασης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους, δύνανται ωστόσο να 
προτείνουν αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους και η αποδοχή της 
είναι στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν μετά την υποβολή των προσφορών πραγματοποιηθεί συγχώνευση 
σύμφωνα με την έννοια των οδηγιών 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ. μεταξύ 
νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε διαφορετικές προσφορές, τότε το 
νομικό πρόσωπο που είναι απόρροια της συγχώνευσης θα πρέπει να 
παραιτηθεί άμεσα από μία εκ των δύο προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η 
ικανότητα συμμετοχής του συγκεκριμένου σχήματος κρίνεται με βάση τα 
εναπομείναντα μέλη του σχήματος. 

http://www.insete.gr/


 

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 
κατά τα οριζόμενα στα Άρθρα 2.2.3-2.2.5 της Διακήρυξης. 

Προκειμένου για ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των 
προσωρινών συμπράξεων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν εφόσον όλα τα μέλη 
της ένωσης καλύπτουν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 4 του 
παρόντος άρθρου. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις της παρ. 4, σε 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 
αρκεί αυτές να πληρούνται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο προσφέρων έχει δικαίωμα ένστασης για διαφορές που αναφύονται κατά τη 
διαδικασία που προηγείται της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 2.7 της Διακήρυξης. 

 

 


