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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ &  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στη Ρόδο σήμερα, 08/04/2021, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός η Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου με ΑΦΜ 998225768 Δ.Ο.Υ. Σύρου, εκπροσωπούμενη από τον 

Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Χατζημάρκο και αφ’ ετέρου η εταιρεία ‘‘’ΧΟΡΓΟΘ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’’ που εδρεύει στην οδό Καρνεάδου 25-

29 Τ.Κ. 10675, στην Αθήνα με  ΑΦΜ: 801228983, της Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών νόμιμα 

εκπροσωπούμενη από τον κ. Άγγελο Αλαμάνο. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 159  παρ. 2  του Ν. 3852/2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική της 

Aυτοδιοίκησης  και  της  Aποκεντρωμένης  Διοίκησης  - Πρόγραμμα  

Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87/τΑ/2010). 

2. Τον «Οργανισμό  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»  (ΠΔ130/2010  

ΦΕΚ223/τ.Α’/27-12-2010)  όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.  49947/22-07-

2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

(ΦΕΚ 1666/τ.Β΄/10-08-2015) ‘’Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου’’. 

3. Τις   διατάξεις   του άρθρου 21 και του άρθρου  83  παρ.  1  του  Ν.  2362/1995 

(ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)  «Περί  Δημόσιου  Λογιστικού    Ελέγχου  των Δαπανών  

του  κράτους  και  άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2014)  αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ 

–δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

6. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 
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7. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

8. Την υπ. αριθμ. 111/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αριθμός πρακτικού 8ο/30-09-2020 με θέμα "Έγκριση 

Δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 

2021". (ΑΔΑ: ΨΩΙΟ7ΛΞ-Α5Γ)    

9. Την υπ’ αριθμ. 161/2021 (Αριθμ. Πρακτ. 3/08-03-2021) απόφαση  της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  με θέμα:  «Εξειδίκευση 

πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου»  (ΑΔΑ: 

6ΡΜ97ΛΞ-5Α6). 

10. Την υπ’ αριθμ. 160/2021 (Αριθμ. Πρακτ. 3/08-03-2021) απόφαση  της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  με θέμα:  «Εξειδίκευση 

πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων» (ΑΔΑ: 9ΥΙ07ΛΞ-

ΖΜΤ). 

11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 146/17-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

με θέμα: «Έγκριση έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων δαπανών του 

τμήματος Τουρισμού» (ΑΔΑ: ΩΙΛΨ7ΛΞ-4ΔΕ). 

12. Την με αριθμό A/A 1233 (αριθμ. πρωτ.2474/18-03-2021) απόφαση δέσμευσης του 

Τμήματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών  και Οικονομικής 

Διαχείρισης Δωδεκανήσου (ΑΔΑ:60ΡΠ7ΛΞ-ΒΘ9). 

13. Την με αριθμό A/A  1179  (αριθμ. πρωτ. 1991/12-03-2021) απόφαση δέσμευσης 

του Τμήματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής 

Διαχείρισης Κυκλάδων (ΑΔΑ:6ΓΜ17ΛΞ-7Θ3). 

14. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 180/30-03-2021 απόφαση ανάθεσης του Περιφερειάρχη 

Νοτίου Αιγαίου  (ΑΔΑ: Ρ9Η57ΛΞ-0ΞΤ).                 

15. Την με αριθμ. πρωτ. 26295/1896/30-03-2021 απόφαση ανάθεσης του 

Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων (ΑΔΑ: 602Ι7ΛΞ-ΜΑΖ). 

__________________________________________________ 

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τη μεταξύ τους συνεργασία, για το 

σχεδιασμό πλάνου προετοιμασίας προορισμού για την υποδοχή επισκεπτών στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 

Η συμφωνία συνεργασίας που καταρτίζεται με το παρόν, θα διέπεται από τους εξής 

ειδικούς όρους και συμφωνίες: 
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ΑΡΘΡΟ1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η εταιρεία ‘’ΧΟΡΓΟΘ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’’ αναλαμβάνει το 

σχεδιασμό πλάνου προετοιμασίας υποδοχής επισκεπτών για την πληρέστερη 

προετοιμασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 

Το πλάνο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

1. Σχεδιασμό εργαλείου που θα φιλτράρει την πορεία της πανδημίας στην 

Ελλάδα και τις βασικές τουριστικές αγορές του προορισμού. Το εργαλείο θα 

συλλέγει , αναλύει και θα παράγει δεκαπενθήμερες αναφορές , καταγράφοντας 

σειρά στοιχείων σχετικά με την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα αλλά και 

στις χώρες των βασικών τουριστικών αγορών των προορισμών της 

Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου, των μέτρων που λαμβάνονται , των μεταβολών 

στις ταξιδιωτικές οδηγίες, των μεταβολών των συναισθημάτων και 

συμπεριφορών ( sentiment report) των τουριστών.  

 

2. Ανάλυση υποδομών και συστημάτων διασύνδεσης εντός του προορισμού. Η 

έκθεση θα καταγράψει όλες τις υποδομές του προορισμού , ιδιωτικές και 

δημόσιες και θα προτείνει βέλτιστες λύσεις που θα εξυπηρετούν τόσο τις 

ανάγκες των πολιτών όσο και αυτές των ταξιδιωτών. Η ανάλυση θα λάβει τη 

μορφή ενός χάρτη που θα προτείνει τους βέλτιστους τρόπους επικοινωνίας 

μεταξύ των υποδομών.  

 

3. Ανάλυση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και προτάσεις 

ενίσχυσης με βάση τις νέες συνθήκες. Θα αναλυθούν τα βασικά 

προσφερόμενα προϊόντα και εμπειρίες του προορισμού και θα προταθούν 

συγκεκριμένες ενέργειες που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 

ενσωμάτωση πολιτικών, προτύπων και διαδικασιών, προτάσεων 

εμπλουτισμού των υπηρεσιών, διαχείρισης καθώς και ενεργειών επικοινωνίας 

τοπικών κοινωνιών, κ.α.  

 

4. Επανεξέταση προφίλ επισκεπτών και προσαρμογή επικοινωνίας με βάση τα 

νέα δεδομένα. Στο στάδιο αυτό θα αναλυθούν τα βασικά κοινά και θα 

επανασχεδιαστούν / εμπλουτιστούν τα προϊόντα και οι εμπειρίες που 
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προσφέρει ο προορισμός. Με βάση τα νέα χαρακτηριστικά του κάθε κοινού, 

θα σχεδιαστεί η κατάλληλη μηνυματική, καθώς και τα κατάλληλα  εργαλεία 

προσέγγισης τους.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Για όλες τις ανωτέρω ενέργειες παράδοση (μετά το πέρας της διάρκειας της 

παρούσας σύμβασης  και κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας των ανωτέρω 

προωθητικών ενεργειών): 

Σχεδιασμός εργαλείου, Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, ανάπτυξη πλάνου 

προϊόντων, υπηρεσιών, στρατηγική επανατοποθέτησης και επικοινωνίας, 

εβδομαδιαίες αναφορές συμπεριφοράς. 

Για τα ανωτέρω παραδοτέα θα υπογραφούν σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής κατά 

την παράδοσή τους στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Επιτροπές Παρακολούθησης 

και Παραλαβής δράσεων του Τμήματος Τουρισμού Δωδεκανήσου και του Τμήματος 

Τουρισμού Κυκλάδων). 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Η παρούσα σύμβαση έχει χρονική διάρκεια 60 ημερών,  η οποία θα ξεκινάει  από 

την ημερομηνία υπογραφής της. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Το συνολικό κόστος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 23.560,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα καλυφθεί ισόποσα από το Φορέα 071-ΚΑΕ 9491 

(Τμήμα Τουρισμού Δωδεκανήσου) και τον Φορέα 072-ΚΑΕ 0841 (Τμήμα Τουρισμού 

Κυκλάδων).  

Στο ανωτέρω ποσό  θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις του δημοσίου. οι οποίες 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο, βάσει του Νόμου.  

 

Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις ως εξής: 

 Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης (η οποία δε θα ξεπερνά τις 30 ημέρες 

από την υπογραφή της παρούσης), ήτοι την καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης και της ανάλυσης του προορισμού (παράγραφοι 1 και 2 του πλάνου 

όπως αυτό περιγράφεται στο μέρος Α’ της παρούσης), ο ανάδοχος θα 

αποστείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  (Κυκλάδες 
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και Δωδεκάνησα) δύο παραστατικά αξίας 4.750,00 € πλέον ΦΠΑ έκαστο, 

συνοδευόμενο από το παραδοτέο της εν λόγω φάσης. 

 Με την ολοκλήρωση και της  δεύτερης φάσης ( η οποία δε θα ξεπερνά τις 60 

ημέρες από την υπογραφή της παρούσης), ήτοι  το σχεδιασμό του πλάνου 

ενεργειών στρατηγικών παρεμβάσεων, των εργαλείων διαχείρισης και της 

τοποθέτησης στην αγορά (παράγραφοι 3 και 4 του πλάνου όπως αυτό 

περιγράφεται στο μέρος Α’ της παρούσης), ο ανάδοχος θα αποστείλει στις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες και 

Δωδεκάνησα) δύο παραστατικά αξίας 4.750,00 € πλέον ΦΠΑ έκαστο, 

συνοδευόμενο από το παραδοτέο της εν λόγω φάσης. 

 και κατόπιν υπογραφής των πρωτόκολλων παραλαβής των παραδοτέων.   

 

Προς επιβεβαίωση όλων όσων συμφωνήθηκαν, συντάχθηκε και υπογράφηκε η 

παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίγραφα ίσης αποδεικτικής αξίας από τους 

συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα τρία (3) κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

και ένα (1) πήρε ο Ανάδοχος. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την  

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Για την εταιρεία 

΄΄ΧΟΡΓΟΘ ΣΥΜΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  

 

 

 

Γεώργιος Χατζημάρκος 

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 

 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε’’ 

 

 

       Άγγελος Αλαμάνος 

Διαχειριστής 
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