
 

 

 

 
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017 

 
 

 

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου/Συνοπτικού Διαγωνισμού 

για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: 

«Ψηφιακή Προώθηση σε online δίκτυα και προώθηση video» 

στο πλαίσιο της Δράσης 3: Ενέργειες Προώθησης B2C, του Άξονα Ενεργειών 3 «Υλοποίηση 
δράσεων προώθησης/ προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 
του έργου «Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας» που υλοποιείται στο πλαίσιο της από 30/9/2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων- ΣΕΤΕ 

και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων-ΣΕΤΕ 

Είδος Υπηρεσιών: Παροχή Υπηρεσιών 

Διάρκεια Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου είναι η 
23η Ιουνίου 2017 

 
Προϋπολογισμός 

Τριάντα μία χιλιάδες (31.000,00) ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (ήτοι ποσό 

25.000,00 ευρώ πλέον ποσού 6.000,00 ευρώ ως ΦΠΑ) 

Ημερομηνία Δημοσίευσης 
Περίληψης Διακήρυξης 

 
08/02/2017 

Καταληκτική Ημερομηνία 
Υποβολής Προσφορών 

 
22/02/2017 και ώρα 11.00 π.μ. 

Τόπος Υποβολής 
Προσφορών 

Γραφεία του ΣΕΤΕ, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, 
Αθήνα, Τ.Κ. 10558 

Πληροφορίες Μέσω ηλεκτρονικού Αιτήματος και παροχής 
διευκρινίσεων από την Ιστοσελίδα http://www.sete.gr 

 

http://www.sete.gr/


 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την από 30.09.16 προγραμματική σύμβαση του ΣΕΤΕ με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 
και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος για το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
(«Προγραμματική Σύμβαση»), και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρ. 10 αυτής, 
σύμφωνα με την οποία «Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και η διάρκεια της 
Προγραμματικής Σύμβασης μπορεί να τροποποιηθούν έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση 
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και κατόπιν της έγγραφης συμφωνίας των 
συμβαλλομένων μερών.» 

2. Το από 12.12.16 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του φυσικού 
αντικειμένου της από 30.9.2016 Προγραμματικής σύμβασης του αρθ. 100 του ν. 
3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του ΣΕΤΕ και του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων 
τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αναφορικά με την τροποποίηση 
του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής και 
την περιεχόμενη σε αυτό εισήγηση 

3. Την με αρ 3/2016 απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του φυσικού 
αντικειμένου της ανωτέρω από 30.09.16 Προγραμματικής σύμβασης, όπως αυτή 
περιλαμβάνεται στο από 12.12.16 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης,  
σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της από 30.09.16 
Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτό απεικονίζεται στον συνημμένο πίνακα-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II του σχετικού πρακτικού και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εν λόγω 
πρακτικού 

4. Την από 28.12.16 απόφαση του ΔΣ του ΣΕΤΕ για την «Έγκριση Πρακτικού της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου της από 30.9.2016 
Προγραμματικής σύμβασης του αρθ. 100 του ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος, του ΣΕΤΕ και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος 
για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος, αναφορικά με την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης» 

5. Τον Εγκεκριμένο Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΣΕΤΕ 
6. Την από 01.12.15 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ, που αφορά στη 

σύσταση των αρμόδιων Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών, Αξιολόγησης Ενστάσεων 
καθώς και της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

7. Την από 07.02.17 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ για την προκήρυξη 
του παρόντος διαγωνισμού, 

 
 
 



 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Τη διενέργεια πρόχειρου/συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών και 
Υπηρεσιών του ΣΕΤΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Ψηφιακή Προώθηση σε online δίκτυα 
και προώθηση video», στο πλαίσιο  προϋπολογιζόμενης δαπάνης είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ 
(€25.000,00) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%), ήτοι συνολικού ποσού τριάντα μίας 
χιλιάδων ευρώ (€31.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22.02.17, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία του 
ΣΕΤΕ, επί της Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558. 
 
Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών στα Γραφεία του ΣΕΤΕ είναι η 
22.02.17, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.. 
 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να 
ανοιχθούν. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 100 ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα 
αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω προθεσμίας θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
 
Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της 
Προκήρυξης. 

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.sete.gr. Το 
τεύχος της διακήρυξης διατίθεται κατόπιν γραπτού αιτήματος στο info@sete.gr.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευτούν το 
αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί 
για την παραλαβή των προσφορών, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.sete.gr, 
κατόπιν υποβολής έγγραφων σχετικών ερωτημάτων έως την έως την Πέμπτη, 16.02.17 και 
ώρα 11:00 π.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sete.gr.  

 

Για τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων - ΣΕΤΕ 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

Ανδρέας Α. Ανδρεάδης 

http://www.sete.gr/
mailto:info@sete.gr
mailto:info@sete.gr

