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Ιωάννη Μανασή
Αριστοφάνους 26
Τ.Κ 18533, Πειραιάς
giannis.manasis@gmail.com

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Ανάθεση Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλων με αντικείμενο την κατάρτιση
Tομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Τουρισμού (ΤΠΑ) και παροχή υποστήριξης στην
έναρξη υλοποίησης του ΤΠΑ Τουρισμού» μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και
προμηθευτών

Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Έχοντας υπόψη:
I:
1. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
2. Τον ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
3. Τις διατάξεις του μέρους ΙΗ’ για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης», του ν.4635/2019
«Επενδύω στην Ελλάδα κι άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 134 και
139 αυτού.
4. Τον ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/A) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Toν ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/A) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Toν ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
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7. Τον ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
9. Την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/ΦΕΚ 677/B/2017) «Διαδικασίες Κατάρτισης, Έγκρισης, και
Υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης
Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την ΚΥΑ 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857/Β) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ
46274/26.09.2014-ΦΕΚ 2573Β’)».
11. Την ΥΑ 4378-15-01-2020 (ΑΔΑ: 9ΤΡ046ΜΤΛΡ-ΥΓ5) «Έγκριση προγράμματος Τεχνικής
Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ.2 του
άρθρου 139 του ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167)».
12. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
II:
13. Το Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων» (ΦΕΚ 208/A/2016).
14. Το ΠΔ 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 157/20.10.2017), όπως
ισχύει.
15. Την ΚΥΑ. 83066/ΕΥΘΥ 780/04-08-2016 (ΦΕΚ 2686/B/29-08-2016) «Αναδιάρθρωση της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τομέα
Τουρισμού και αντικατάσταση των υπ’αριθμ. 16446/23.11.2012 (ΦΕΚ Β’ 3109) και
26329/19.12.2008 (ΦΕΚ Β’ 2654) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν».
16. Το Π.Δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ 121/Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
17. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού με αρ. 14594/317-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 511/02.8.2019) «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού».
18. Την υπουργική απόφαση υπ’αριθ.438/14-01-2020 (ΦΕΚ 57/Β/21.01.2020) «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής
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Πολιτικής και Ανάπτυξης, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων
της Κεντρικής Υπηρεσίας και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Τουρισμού».
III:
19. Την υπ’αρ.πρωτ. 29428-12-3-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ8346ΜΤΛΠ-Φ6Χ) «1η Εγκύκλιος Κατάρτισης
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)».
20. Την υπ’αρ.πρωτ. 67186/29-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΡΖΕ46ΜΤΛΡ-ΝΩ2) Απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων προέγκρισης ένταξης του έργου «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής
Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείο Τουρισμού» στο ΠΔΕ 2020, στη ΣΑΕ 011 με ενάριθμο
2020ΣΕ01100001.
21. Την υπ’αρ.πρωτ. 73049/10-07-2020 (ΑΔΑ: 6Φ2Τ46ΜΤΛΡ-ΚΚΞ) Απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης των έργων του Υπουργείου Τουρισμού στο ΠΔΕ 2020,
στη ΣΑΕ 011
22. Τη υπ’αρ.πρωτ. 72787/10-07-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Βεβαίωση συμμετοχής στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες μελετητών, συμβούλων και
εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους
δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» του κ. Ιωάννη Μανασή.
23. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη από την απόφαση αυτή δημόσια δαπάνη ύψους
δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εικοσιτριών
χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (23.560,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του έργου «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείο
Τουρισμού» με ενάριθμο ΠΔΕ 2020ΣΕ01100001 της ΣΑΕ 011 του Υπουργείου Τουρισμού.
24. Το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό ανάθεση έργου δεν θα υπερβεί το
ποσό των 19.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
25.
Την
υπ’
αριθμ.
ΕΔΕΤΤ/Γ/553/24-07-2020
(ΑΔΑ:ΨΛ25465ΧΘΟ-Χ14/ΑΔΑΜ:
20PROC007084460 2020-07-24) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία
μέσω Καταλόγου Προμηθευτών/Παρόχων Υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου
«Υπηρεσίες συμβούλων με αντικείμενο την κατάρτιση Tομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης
Τουρισμού (ΤΠΑ) και παροχή υποστήριξης στην έναρξη υλοποίησης του ΤΠΑ Τουρισμού» του
ενταγμένου έργου «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείο Τουρισμού»
στο ΠΔΕ 2020 στη ΣΑΕ 011 του Υπουργείου Τουρισμού.
26. Την με αρ.πρωτ.ΕΔΕΤΤ/577/03-08-2020) προσφορά του
ανωτέρω έργο με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΣΗ για το

27. Το με αρ.πρωτ.ΕΔΕΤΤ/591/05-08-2020 «Φάκελο συμπληρωματικών δικαιολογητικών» του
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΣΗ με το Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε καθεστώς εξυγίανσης από το
Πρωτοδικείο Πειραιά.
28. Το με αρ.πρωτ.ΕΔΕΤΤ/592/05-08-2020 υπηρεσιακό σημείωμα με θέμα «Διερεύνηση της
δυνατότητας ανάθεσης του έργου «Υπηρεσίες συμβούλων με αντικείμενο την κατάρτιση
Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Τουρισμού (ΤΠΑ) και παροχή υποστήριξης στην έναρξη
υλοποίησης του ΤΠΑ Τουρισμού» του ενταγμένου έργου «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής
Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείο Τουρισμού» στο ΠΔΕ 2020 στη ΣΑΕ 011 του Υπουργείου
Τουρισμού.

3

ΑΔΑ: Ψ5ΡΚ465ΧΘΟ-ΤΩΑ

20AWRD007158000 2020-08-07
29. Τις υφιστάμενες ανάγκες της Υπηρεσίας σε παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την
υλοποίηση του έργου της.
Αποφασίζουμε
1. Την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέσω καταλόγου του έργου «Υπηρεσίες
συμβούλων με αντικείμενο την κατάρτιση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης
Τουρισμού (ΤΠΑ) και παροχή υποστήριξης στην έναρξη υλοποίησης του ΤΠΑ
Τουρισμού» στον Ιωάννη Μανασή, που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Αριστοφάνους 26,
Τ.Κ. 18533, Τηλ.: 2104127089, Fax: 2104127089, e-mail: giannis.manasis@gmail.com,
Α.Φ.Μ.: 116791085, Δ.Ο.Υ.: Α’ Πειραιά) καθώς η προσφορά του πληροί τους όρους και τις
απαιτήσεις όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στην υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΔΕΤΤ/Γ/533/24-072020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στο εξής η «Πρόσκληση»).
2. Το αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΤΠΑ) Τουρισμού σύμφωνα με τον νόμο 4635/2019 και την αρ. πρωτ. 29428-12-03-2020
«1η Εγκύκλιος Κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (EΠΑ)» του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και η παροχή υποστήριξης της ΕΔΕΤΤ στην έναρξη
υλοποίησης του ΤΠΑ Τουρισμού.
Το περιεχόμενο του ΤΠΑ για τον Τουρισμό θα ακολουθήσει τις κατευθύνσεις και τους
άξονες προτεραιότητας που θέτει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την περίοδο 2021-2025.
Ειδικότερα θα αναλύει τη στρατηγική του τουρισμού για την περίοδο αναφοράς, θα
προσδιορίζει και θα ιεραρχεί τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους του τομέα, με
περιγραφή των προτεινόμενων έργων και δράσεων, καθώς και τις ανάγκες
χρηματοδότησης αυτών.
3. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ
(19.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εικοσιτριών χιλιάδων πεντακοσίων
εξήντα ευρώ (23.560,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων
κρατήσεων.
4. Η αμοιβή θα καταβληθεί με την παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων από την
αρμόδια Επιτροπή ως εξής:
Πληρωμή ποσοστού 40% επί
οριστική παραλαβή του Παραδοτέου
και Παραλαβής.
Πληρωμή ποσοστού 30% επί
οριστική παραλαβή του Παραδοτέου
και Παραλαβής.
Πληρωμή ποσοστού 30% επί
οριστική παραλαβή του Παραδοτέου
και Παραλαβής.

της αξίας της σύμβασης μετά την υποβολή και
Π1 από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης
της αξίας της σύμβασης μετά την υποβολή και
Π2 από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης
της αξίας της σύμβασης μετά την υποβολή και
Π3 από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης
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5. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα τις
πιστώσεις του έργου «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείο
Τουρισμού» με ενάριθμο ΠΔΕ 2020ΣΕ01100001 της ΣΑΕ 011 του Υπουργείου Τουρισμού.
6. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου καθορίζεται από την υπογραφή της
σύμβασης και την καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και για δώδεκα (12) μήνες.
7. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με
τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και της παρούσας απόφασης.
8. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και
η παραλαβή της από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα
συσταθεί για το σκοπό αυτό.
9. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του
άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και στην υπ’αριθ. ΚΥΑ 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ
2857/Β/28-12-2015) όπως ισχύει. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Απαιτήσεις του αναδόχου για
οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του κατάθεσης των
αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων.
Κατά την πληρωμή θα διενεργηθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της φορολογίας
εισοδήματος παρακράτηση φόρου, οι κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ όπως κάθε φορά ισχύουν και κάθε
άλλη νόμιμη κράτηση. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
10. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημερομηνία κοινοποίησης σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για
υπογραφή σύμβασης. Το εν λόγω συμφωνητικό θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα
στοιχεία για την εκτέλεση του αντικείμενου της σύμβασης και θα καταρτιστεί σύμφωνα
με τους όρους της Πρόσκλησης και του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την προσφορά
του αναδόχου. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να
παρουσιασθεί για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος (σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΗΣ
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Κοινοποίηση:





Γραφείο Υπουργού Τουρισμού
Γραφείο ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Τουρισμού
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΔιΔιΕΠ)
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εσωτερική διανομή: ΕΔΕΤΤ: Μονάδα Γ΄/ Αρχείο – Διεκπεραίωση
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