
 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

Λάρισα, 07/09/2022 

           Αριθ. Πρωτ.: 155 

 
Ταχ. Δ/νση: Κουμουνδούρου 1, Λάρισα 
Ταχ. Κωδ.: 41222 
Πληροφορίες: Δημήτρης Καραβασώνης 
Τηλέφωνο: 2410253186 
Email: potourg@yahoo.com 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης για το Υποέργο 1 «Ενέργειες συντονισμού, 

διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της πράξης», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 

93.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων 

2. Διεύθυνση: Κουμουνδούρου 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα 

3. Τηλέφωνο: 2410 253186 

4. Τίτλος: «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της πράξης 

(Υποέργο 1)» 

5. Υπηρεσίες: Παροχή υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο προς τον 

Δικαιούχο, ως Τεχνικός Σύμβουλος. - CPV: 79411000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 

γενικής διαχείρισης) 

6. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Οι υπηρεσίες αφορούν στην παροχή υποστηρικτικών 

συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο προς τον Δικαιούχο, ως Τεχνικός Σύμβουλος, σχετικά 

με: Τον συντονισμό και την παρακολούθηση έργου - Την διαχείριση του έργου - Την Οικονομική 

Διαχείριση έργου - Την διενέργεια ελέγχων (παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου και τήρηση 

των παραδοτέων της σύμβασης)στο πλαίσιο των Υποέργων 4-8 που αφορούν στην κατάρτιση- 

πιστοποίηση - Την διενέργεια ελέγχων (παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου και τήρηση των 

παραδοτέων της σύμβασης) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 που αφορά στην δημοσιότητα  

7. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 

8. Συνολικός Προϋπολογισμός:  

75.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 





 

18.000,00 € Φ.Π.Α. (24%) 

93.000,00 € συνολικός προϋπολογισμός 

9. Διάρκεια Σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 9 Μήνες από την υπογραφή της. 

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας 

πρέπει να ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ήτοι 1.500,00€. 

11. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 

Υπουργείο Τουρισμού, Κωδ. ΣΑ Ε1111. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11110001). Η σύμβαση 

αποτελεί το υποέργο 1 «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης 

της Πράξης» της Πράξης: «Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Γραφείων» και η οποία έχει ενταχθεί 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4979/1092/Α3-16/09/2020 (ΑΔΑ: 

ΨΧΜ746ΜΤΛΡ-ΛΘΔ) και την τροποποίηση αυτής με την υπ΄αριθμ. Πρωτ.981/23-02-2022 Απόφαση 

Ένταξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5035194. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

12. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Τουριστικών Γραφείων, Κουμουνδούρου 1, Τ.Κ. 41222 και στο τηλέφωνο 2410253186  e-mail: 

potourg@yahoo.com (Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 15:30).  Επίσης το σύνολο των τευχών του 

διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη 

διεύθυνση: www.potour.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) 

13. Tόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι 

η Ελληνική. 

14. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 07/09/2022 και ώρα 15:00. 

15. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/09/2022 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 30/09/2022 και ώρα 13:00.  

16. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών 

φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

18.  Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη     

του διαγωνισμού. 

Ο πρόεδρος Δ.Σ. 

ΗΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ 
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