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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ
…………………………………………
Διεύθυνση: Βουρνάζων 2
81 100 Μυτιλήνη
Τηλ : 2251 3 54800-2
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr

Μυτιλήνη, 22/06/2022
Αρ. Πρωτ : 39705/173

Προς:
Ν Ε ΛΕΣΒΟΥ ΚΚΕ
Εφημερίδα Νέο Εμπρός

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για διαφημιστική προβολή της
καμπάνιας για τα νησιά του Β. Αιγαίου «Πάμε Βόρειο Αιγαίο για Διακοπές
Αλλιώς»
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.
6. Την υπ’ αρ 417/2022 (ΑΔΑ: 901Π7ΛΩ-Ν3Γ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίθηκε δαπάνη δράσεων διαφημιστικής προβολής της καμπάνιας για τα
νησιά του Β. Αιγαίου «Πάμε Βόρειο Αιγαίο για Διακοπές Αλλιώς» σε Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης του Βορείου Αιγαίου (εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο),
συν. ποσού 91.000 € συμπ. Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Π.Β.Α. για το
2022, προβλέπεται, μεταξύ άλλων προβολή μέσω καταχωρήσεων σε κεντρικά και
περιφερειακά έντυπα και διαδικτυακά μέσα, γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος στην
Ελλάδα και τις αγορές του εξωτερικού.
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με σκοπό την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού μεταξύ
των νησιών του Βορείου Αιγαίου, η ΠΒΑ πρόκειται να προχωρήσει σε διαφημιστική
προβολή των προορισμών μέσω διαφημιστικών καταχωρήσεων στα έντυπα του
Βορείου Αιγαίου.
Στη βάση αυτή, παρακαλούμε να μας αποστείλετε Οικονομική Προσφορά
συνολικού ποσού έως 3.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, που θα αφορά στις εμφανίσεις
στο έντυπό σας των διαφημιστικών ολοσέλιδων καταχωρήσεων για τα νησιά
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που θα σας αποστείλουμε, στην οποία
απαραιτήτως θα πρέπει να αναφέρεται:
Α. σε ποιες σελίδες κάθε τεύχους/φύλλου του εντύπου σας θα εμφανίζεται
η καταχώρηση (π.χ. οπισθόφυλλο, εσωτερική σελίδα κλπ)
Β. σε πόσα τεύχη/φύλλα του εντύπου σας θα εμφανίζεται η καταχώρηση
Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί υπογεγραμμένη και σφραγισμένη μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr έως τις 6 Ιουλίου
2022. Η προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από α) ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα, β) ποινικό μητρώο ή σχετική Υ/Δ γ) σχετικό αποδεικτικό
traxisnet όπου εμφανίζονται τα στοιχεία νομικού προσώπου και ο νόμιμος
εκπρόσωπος.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 2251354800-2 και στο mail:
tourismos@pvaigaiou.gov.gr
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

22PROC010795871 2022-06-23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ]

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Θέμα: Υποβολή οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την: 39705/173/22-6-2022
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για διαφημιστική προβολή της καμπάνιας
για τα νησιά του Β. Αιγαίου « Πάμε Βόρειο Αιγαίο για Διακοπές Αλλιώς»
Σύμφωνα με την 39705/173/22-6-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, θα
προσφέρω τις εξής παροχές:
Α. Η καταχώρηση θα εμφανίζεται στο/ην …………………………………………… (π.χ.
οπισθόφυλλο, εσωτερική σελίδα κλπ) του εντύπου.
Β. Η καταχώρηση θα εμφανίζεται σε ……………………………… τεύχη/φύλλα του
εντύπου.
Συνολικό ποσό συμπ/νου ΦΠΑ: ……… ευρώ

Ημερομηνία …………………

[ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ……………
ΑΦΜ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ……………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ…………]

