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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
…………………………………………      
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 1  
                   82 131 Χίος     Προς: ΑΡΓ.ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Τηλ : 22713 50572                
Ε-mail: n.nyktas@chios.pvaigaiou.gov.gr             
         
  

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη διοργάνωση εκδήλωσης 

προβολής της γαστρονομίας και του γαστρονομικού τουρισμού της ΠΕ Λέσβου 

στην Αθήνα 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
«Αρμοδιότητες Περιφερειών» όπως αυτές ισχύουν 
2. Το Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ Α 230/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου» 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) και ειδικότερα των άρθρων 50 & 
53 
4. Τις αποφάσεις υπ’ αρίθμ.  08/24-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΡΓ7ΛΩ-ΗΙ0) της Εκτελεστικής 
Επιτροπής Π.Β.Α., την υπ’ αρίθμ. 80/2-12-2021 (ΑΔΑ: 97Μ47ΛΩ-Ω35) του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και την υπ’ αρίθμ. 1063/21-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΚ87ΛΩ-ΔΝ9) 
της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίνεται το Πρόγραμμα Τουριστικής 
Προβολής 2022 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
5. Την υπ’ αριθμ. 189/9-3-22 Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:    
6ΩΛΥ7ΛΩ-ΠΩΕ, ΑΔΑΜ: 22REQ010195404 2022-03-14) του Τμήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης – Δημ. Ελέγχου Π.Β.Α. με την οποία εγκρίνεται δέσμευση πίστωσης ύψους 
400.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 
και Κ.Α.Ε. 0071.9899.0001, οικ. έτους 2022 για την πληρωμή δαπάνης του Έργου 
«Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2022» με κωδικό 
0.2022ΚΑΠ3200002 από Πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Π.Β.Α. για το 2022, 
προβλέπεται, μεταξύ άλλων: 
1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
- δράσεις για την ανάδειξη σημαντικών τουριστικών πόρων των νησιών και τη δημιουργία 
υπόβαθρου ώστε να αποτελέσουν τουριστικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να 
υλοποιηθούν στοχευμένες δράσεις σε κάθε νησί με έμφαση στην ανάδειξη, μεταξύ 
άλλων, του γαστρονομικού τουρισμού 
2. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Η ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ 
ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
- σύνδεση της προβολής των τοπικών προϊόντων με την τουριστική προβολή, συμμετοχή 
της Π.Β.Α. σε προωθητικές ενέργειες διατροφικών προϊόντων και προϊόντων 
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μεταποίησης, που μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά προς το τουριστικό branding των 
νησιών. 
 
Στη βάση αυτή, και με σκοπό την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού της ΠΕ 

Λέσβου και της ανάδειξης των τοπικών προϊόντων της, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

προγραμματίζει την ανάθεση διοργάνωσης γαστρονομικής εκδήλωσης που θα 

πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου στην Αθήνα. 

Στη βάση αυτή, παρακαλούμε να μας αποστείλετε Οικονομική Προσφορά 

συνολικού ποσού έως 12.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, που θα αφορά σε υπηρεσίες διοργάνωσης 

γαστρονομικής εκδήλωσης στις 25 Μαΐου στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα 

προσκληθούν περί τους 50 διαμορφωτές γνώμης (δημοσιογράφοι γαστρονομίας, food 

bloggers, δημοσιογράφοι του travel καθώς και του life style, εμπορικοί αντιπρόσωποι, 

εμπορικοί ακόλουθοι πρεσβειών κλπ.) σε μια εκδήλωση γευσιγνωσίας με 

πρωταγωνιστές τα τοπικά προϊόντα της ΠΕ Λέσβου. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί 

ομιλία για τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιόλαδου, για τα αποστάγματα του ούζου και το 

κρασί από την κριτικό εστιατορίων και δημοσιογράφο γαστρονομίας Θάλεια Τσιχλάκη 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν: 

 
- ενοικίαση χώρου και απαραίτητος εξοπλισμός 
- υπηρεσίες sommelier (γευσιγνώστη κρασιού) 
- υπηρεσίες chef για τη δημιουργία και παρασκευή του μενού  
- προμήθεια προϊόντων για τη γευσιγνωσία  
- επιμέλεια αναμνηστικών δώρων στους προσκεκλημένους 
- γεύμα & service της γευσιγνωσίας 
- φωτογράφηση  
- εκτυπώσεις (π.χ. μενού, προσκλήσεων) 
- μέριμνα για την πρόσκληση των διαμορφωτών γνώμης και της ομιλήτριας 

   

Η προσφορά θα πρέπει να προσκομιστεί υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κλειστό 

φάκελο μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου  2022, στα Γραφεία της Δ/νσης Τουρισμού 

(Βουρνάζων 2, 81100 Μυτιλήνη), καθώς και σε ηλεκτρονικό αρχείο στα mail: 

tourismos@pvaigaiou.gov.gr. Η προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται 

από α) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, β) ποινικό μητρώο ή σχετική 

Υ/Δ γ) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, δ) καταστατικό της εταιρείας με όλες τις τυχόν 

τροποποιήσεις και ε) εάν στο καταστατικό δεν εμφανίζεται όνομα νομίμου 

εκπροσώπου, θα πρέπει να επισυναφθεί επιπλέον κάποιο επίσημο έγγραφο το 

οποίο να το αναφέρει.  

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 2251354800-2 και στο mail: 

tourismos@pvaigaiou.gov.gr 
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Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφοράς θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 

https://www.pvaigaiou.gov.gr/  θέση «Ενημέρωση-Ανακοινώσεις»  

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που  

δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του  

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). 

. 

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

 

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΥΚΤΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Θέμα: Υποβολή οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την: 69/13-5-2022 

πρόσκληση για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής της γαστρονομίας και του 

γαστρονομικού τουρισμού της ΠΕ Λέσβου στην Αθήνα 

 

Σύμφωνα με την 69/13-5-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, θα προσφέρω τις 

εξής παροχές:  

- ενοικίαση χώρου και απαραίτητος εξοπλισμός 
- υπηρεσίες sommelier (γευσιγνώστη κρασιού) 
- υπηρεσίες chef για τη δημιουργία και παρασκευή του μενού  
- προμήθεια προϊόντων για τη γευσιγνωσία  
- επιμέλεια αναμνηστικών δώρων στους προσκεκλημένους 
- γεύμα & service της γευσιγνωσίας 
- φωτογράφηση  
- εκτυπώσεις (π.χ. μενού, προσκλήσεων) 
- μέριμνα για την πρόσκληση των διαμορφωτών γνώμης και της ομιλήτριας 

 

Το γεύμα που θα προσφερθεί αφορά στο κάτωθι menu: 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

Συνολικό ποσό συμπ/νου ΦΠΑ: ……………………………..ευρώ  

 

 

Ημερομηνία …………………  

Υπογραφή Προσφέροντος / Σφραγίδα 
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