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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17/3/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΕΥΣΕΥΤ/Γ/ΦΧΙΙε1/193

ΠΡΟ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
Λεωφ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη επικαιροποίησης και
απλοποίησης του συστήµατος κατάταξης των κύριων (ξενοδοχείων) και µη κύριων τουριστικών
καταλυµάτων», 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 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).
4. 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»
5. 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», και
ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 2.
6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ.3 του άρθρου 22 αυτού.
7. 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.
8. 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)».
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9. 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».
10. 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.
11. 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.
12. 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».
13. 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».
14. 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».
15. Τη ΣΑΕ 011/8, του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα το έργο 2011ΣΕ01180017.
16. Τη µε αρ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Γ/ΦΧΙΙα/178/13.3.2014 βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» στον κατάλογο προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών στην
ΕΥΣΕΥΤ για τις κατηγορίες Β1, Β2, Β3.1 και Γ5.1
17. Τη µε αρ. πρωτ. 188/14.3.2014 επιστολή του Γενικού Γραµµατέα Τουριστικών Υποδοµών και
Επενδύσεων προς την ΕΥΣΕΥΤ σχετικά µε την ανάγκη επικαιροποίησης και απλοποίησης του
συστήµατος κατάταξης των κύριων (ξενοδοχείων) και µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων σε
κατηγορίες, στο πλαίσιο του σχεδιασµού της νέας προγραµµατικής περιόδου.
18. Το γεγονός ότι η προκαλούµενη από την απόφαση αυτή δηµόσια δαπάνη, ποσού είκοσι χιλιάδων
ευρώ (20.000,00 €) µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ο οποίος θα βαρύνει την ΕΥΣΕΥΤ, θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π∆Ε 2013 ΣΑΕ 011/8 και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του
έργου: «Τεχνική υποστήριξη δράσεων τοµέα Τουρισµού για την προγραµµατική περίοδο 20072013».
19. Την ανάγκη υποστήριξης της Υπηρεσίας στο πλαίσιο του σχεδιασµού της νέας προγραµµατικής
περιόδου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούµε την εταιρεία ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.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 Παρασκευή 21/3/2014 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
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υποβολής και έγκρισής τους, για το έργο «Μελέτη επικαιροποίησης και απλοποίησης του
συστήµατος κατάταξης των κύριων (ξενοδοχείων) και µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων»

1. Αντικείµενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι η εκπόνηση µελέτης που θα αφορά τα Προεδρικά
∆ιατάγµατα 43/2002 (ΦΕΚ Α/43/7.3.2002) και 337/2000 (ΦΕΚ Α' 281/28.12.2000), και θα ενσωµατώνει τις
αρχές της καλής νοµοθέτησης της Ε.Ε. Η ανάγκη επικαιροποίησης του συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου
καθίσταται επείγουσα στο πλαίσιο του σχεδιασµού της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, καθώς
αναµένεται να συµβάλει στη µείωση των γραφειοκρατικών εµποδίων και στην εναρµόνισή του µε τη
σύγχρονη διεθνή πρακτική.
2. Παραδοτέα
Παραδοτέο Α
1) Καταγραφή υφισταµένου θεσµικού πλαισίου κατάταξης των ξενοδοχειακών καταλυµάτων και των µη
κύριων τουριστικών καταλυµάτων (δυσλειτουργίες, προβλήµατα, θέµατα επικαλύψεων αρµοδιοτήτων,
κλπ).
2) Προτάσεις αναθεώρησης της νοµοθεσίας, µε βάση τις αρχές απλοποίησης της νοµοθεσίας (better
regulation) και αξιολόγηση αυτών µε βάση τις προσφορότερες διεθνείς πρακτικές (ενδεικτικά
αναφέρονται: economic evaluation, impact evaluation, outcome evaluation), αναφορικά µε τα κάτωθι:
2.α. Ξενοδοχεία (τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές)
2.β. Μη κύρια τουριστικά καταλύµατα (τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές)

3. Προτάσεις διοικητικής αναµόρφωσης της διαδικασίας µε στόχο τη µείωση διοικητικού φόρτου
(reduction of administrative burden) και σύµφωνα µε τις επιταγές της σύγχρονης διεθνούς πρακτικής.
4. Συνοπτική παρουσίαση όλων των ανωτέρω σταδίων και κείµενο και σε ppt

Παραδοτέο Β
1. Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην επεξεργασία και ενσωµάτωση παρατηρήσεων, µετά τη διαδικασία της
διαβούλευσης των εν λόγω Προεδρικών ∆ιαταγµάτων
2. Τελική πρόταση συνόλου κανονιστικών και νοµοθετικών ρυθµίσεων για την υλοποίηση των παραπάνω

3. Η διάρκεια του έργου
Παραδοτέο Α σε 3 εβδοµάδες από την ηµεροµηνία ανάθεσης.
Παραδοτέο Β σε 4 εβδοµάδες από την ηµεροµηνία της έγκρισης του πρώτου παραδοτέου.

4. Προϋπολογισµός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00) µη
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 σε δύο (2) δόσεις:


Α ∆όση που αντιστοιχεί στο 50% του συµβατικού τιµήµατος µε την παραλαβή από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του συνόλου του παραδοτέου Α



Β ∆όση που αντιστοιχεί στο 50% του συµβατικού τιµήµατος µε την παραλαβή από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του συνόλου του παραδοτέου Β
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5. Οργανωτικό σχήµα και απαιτούµενα προσόντα αναδόχου
Η Οµάδα Έργου, µε επικεφαλής τον Υπεύθυνο Έργου, που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να
απαρτίζεται από ικανό αριθµό έµπειρων στελεχών, κατάλληλων για την επιτυχή υλοποίηση του
περιγραφόµενου έργου, των οποίων η εµπειρία θα αποδεικνύεται για κάθε στέλεχος χωριστά µε αναλυτικά
βιογραφικά σηµειώµατα.

6. ∆ικαιολογητικά
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο Π∆ 4/2002 και Π∆ 118/2007, θα προσκοµισθούν
από τον ανάδοχο πριν την υπογραφή της σύµβασης.
Είµαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Υπουργού Τουρισµού

Εσωτερική ∆ιανοµή:
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων
ΕΥΣΕΥΤ: Μονάδα Γ΄ - Αρχείο / - ∆ιεκπεραίωση

