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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 15/9/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΕΥΣΕΥΤ/Γ/ΦΧΙΙε1/764

ΠΡΟΣ:
Deloitte Business Solutions S.A.
Φραγκοκλησιάς & Γρανίκου 3α,
151 25, Μαρούσι
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Οδηγός Τουριστικών
επενδύσεων», στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τοµέα τουρισµού για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).
2. Το Π.∆. 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.∆. 98/2012 «Τροποποίηση του Π.∆. 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.∆. 131/2012 (ΦΕΚ Α’ 239 /11.12.2012).
5. Την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΤ/∆ΙΟΙΚ/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.∆. 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) (Α∆Α: Β45ΑΟΟ-5Τ8) Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών – ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης –
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 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.
9. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/2007) «∆ιαχείριση έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων & πράξεων των
κυβερνητικών διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112/2010)».
11. Το Π.∆. 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 Π∆ 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 ∆ιαδικασιών και επιλέξιµων ενεργειών
τεχνικής βοήθειας στήριξης, όπως κάθε φορά ισχύει.
13. Την υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥ∆) «Υπουργική Απόφαση
Συστήµατος
∆ιαχείρισης»
(ΦΕΚ
Β΄/540/27-3-2008),
το
υπ’
αριθµ.
23105/Γ∆ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008
«Εγχειρίδιο
διαδικασιών
διαχείρισης
και
ελέγχου
συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων» και τον µε αρ. πρωτ. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ5537/8.8.2008 «Οδηγό
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
14. Την υπ’ αριθµ. 4554/ΕΥΣΣΑΑΠ 391/4.2.2014 (Α∆Α: 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 (Α∆Α:4 Α8ΩΦ-∆∆4) Απόφαση της ΕΥ∆. 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 Π∆Ε 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 (Α∆Α: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ) Απόφασης της ΕΥ∆. 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 ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα το έργο 2011ΣΕ01180017.
18. Τη µε αρ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Γ/ΦΧΙΙ/101/18-04-13 βεβαίωση εγγραφής της «DELOITTE BUSINESS
SOLUTIONS» στον κατάλογο προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών στην ΕΥΣΕΥΤ για τις
κατηγορίες ενεργειών ΤΥΕ: Β1. Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισµού &
λογισµικού, Β2. Εκπόνηση µελετών – εµπειρογνωµοσυνών – ερευνών, Β3. Υπηρεσίες Συµβούλων
και Β3.1 Σύµβουλοι.
19. Το γεγονός ότι η προκαλούµενη από την απόφαση αυτή δηµόσια δαπάνη, ποσού είκοσι πέντε
χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π∆Ε
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 «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS» Φραγκοκλησιάς & Γρανίκου 3α, τ.κ.151 25,
Μαρούσι 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 τη ∆ευτέρα
29 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 «Οδηγός Τουριστικών
επενδύσεων».
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1. Αντικείµενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι η εκπόνηση µελέτης για τη δηµιουργία
Οδηγού Τουριστικών Επενδύσεων σύµφωνα µε τα σύγχρονα δεδοµένα και τις εξελίξεις στον Τοµέα
του Τουρισµού. Σκοπός της µελέτης είναι η βελτίωση της παροχής πληροφοριών προς τους
υποψήφιους επενδυτές για τις δυνατότητες και προϋποθέσεις υλοποίησης τουριστικών επενδύσεων.

2. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ και ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Α’ ΦΑΣΗ:
Υποβολή των δυο πρώτων ενδεικτικών ενοτήτων της µελέτης:
Ενότητα 1:
1.1 Βασικά µακροοικονοµικά χαρακτηριστικά στην Ελλάδα (Συµπεριλαµβανοµένης της διαχρονικής
εξέλιξης δεικτών που σχετίζονται µε τον τουρισµό).
1.2 Η σηµασία του Τουρισµού στην Οικονοµία (Συµπεριλαµβανοµένης της αναγνώρισης των
ωφελειών του τουρισµού στην εθνική οικονοµία και συνεπώς της διάθεσης της χώρας για την
υποστήριξη σχετικών επενδύσεων).
1.3 Εξέλιξη τουριστικής ζήτησης στην Ελλάδα (Περιλαµβάνει τα βασικά µεγέθη εξέλιξης της ζήτησης
τα τελευταία χρόνια και εκτιµήσεις για την αναµενόµενη αύξηση της ζήτησης).
1.4 Βασικές πύλες εισόδου – εξόδου.
Ενότητα 2:
2.1 Στρατηγική για τον Τουρισµό (Εθνικός προσανατολισµός για τον τουρισµό, διαφοροποίηση του
παραδοσιακού προϊόντος, µείωση εποχικότητας κ.λπ.) - θα παρασχεθεί, σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Τουρισµού, σχετικό υλικό που παρουσιάζει την τρέχουσα στρατηγική για τον τουρισµό.
2.2 Εναλλακτικές µορφές τουρισµού (µορφές τουρισµού που µπορούν να αναπτυχθούν στην
Ελλάδα π.χ. µαζικός, επαγγελµατικός, πολιτιστικός, γαστρονοµικός, κτλ αξιοποιώντας εµπειρία και
παραδείγµατα από το εξωτερικό).
2.3 Ενδεικτικές επενδυτικές προτάσεις (“investment ready” προτάσεις οι οποίες θα σχηµατιστούν σε
συνεργασία µε την υπηρεσία).
Β’ ΦΑΣΗ:
Υποβολή της τρίτης ενδεικτικής ενότητας της µελέτης:
Ενότητα 3:
3.1 Αναγνώριση κατηγοριών τουριστικών επενδύσεων (κατηγοριοποίηση των επενδύσεων σε
κύριες, µη κύριες, σύνθετες τουριστικές επενδύσεις, κτλ) .
3.2 Νοµοθεσία και διαδικασίες αδειοδοτήσεων που διέπουν τις τουριστικές επενδύσεις (Παρουσίαση
των διαδικασιών – σταδίων και προϋποθέσεων αδειοδότησης επενδύσεων ανά κατηγορία επένδυσης
και ειδική παρουσίαση για τις στρατηγικές επενδύσεις και τις επενδύσεις ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων) - θα παρασχεθεί, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Τουρισµού, υλικό από σχετική
µελέτη που υλοποιείται για τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων.
3.3 Υπηρεσίες προς επενδυτές και λοιπές αρµόδιες αρχές (Παρουσίαση των αρµόδιων υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση των επενδυτών π.χ. ΕΥΠΑΤΕ, Invest in Greece κ.α.).
3.4 Κίνητρα χρηµατοδότησης (χρηµατοδοτικά εργαλεία όπως π.χ. αναπτυξιακός νόµος, κρατικές
ενισχύσεις και οι προϋποθέσεις για την αξιοποίησή τους και άλλα κίνητρα για την προσέλκυση
επενδυτών, όπως π.χ. άδεια διαµονής).
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3.5 Φορολογικό πλαίσιο επενδύσεων (τα φορολογικά δεδοµένα που θα πρέπει να πρέπει να γνωρίζει
ο υποψήφιος επενδυτής).
3. Η διάρκεια του έργου
Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται σε πενήντα (50) 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 είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ
(25.000,00€) 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.
5. ∆ικαιολογητικά
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 ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Υπουργού Τουρισµού
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων
2. ΕΥΣΕΥΤ: Μονάδα Γ΄ - Αρχείο / - ∆ιεκπεραίωση

