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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες παροχής συμβουλών 

για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη Λέσβο  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των αρ. 159, 176 και 186 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 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 
4. Την υπ’ αρίθμ. 19/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ6Η7ΛΩ-ΝΨΛ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Β. Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου έτους 2022 στο οποίο εντάσσεται το Έργο «Τουριστική Προβολή 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2022» με κωδικό 2022ΚΑΠ3200002 από Πιστώσεις ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
5. Τις αποφάσεις υπ’ αριθ. 3/01-06-2022 (ΑΔΑ: 63ΙΕ7ΛΩ-ΕΧΥ) της Εκτελεστικής 
Επιτροπής ΠΒΑ, 38/01-06-2022 (ΑΔΑ: 94ΤΖ7ΛΩ-ΣΩΜ) του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, 518/14-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΞΔ7ΛΩ-Μ6Χ) της Οικονομικής Επιτροπής με 
τις οποίες τροποποιήθηκε το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2022 με αύξηση του 
προϋπολογισμού. 
6. Την υπ’ αριθ. 40/01-06-2022 (9ΡΨ57ΛΩ-ΒΟΣ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Π.Β.Α. με την οποία εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος έτους 2022 με την οποία αυξάνεται ο προϋπολογισμός του Έργου 
«Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2022» με κωδικό 
0.2022ΚΑΠ3200002 από Πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ από 500.000€ σε 700.000€ 
(πίστωση έτους 2022 από 400.000€ σε 600.000€). 
000€). 
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 60442/12-8-22 (ΑΔΑ: 63ΜΘ7ΛΩ-0Χ9 ΑΔΑΜ 
22REQ011098296 2022-08-12) Aπόφαση Ανάληψης του Τμήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης – Δημ. Ελέγχου Π.Β.Α. με την οποία εγκρίνεται δέσμευση πίστωσης ύψους 
200.000,00 € 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. 
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Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Π.Β.Α. για το 
2022, προβλέπεται, μεταξύ άλλων: 
 
1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (π.χ. BRANDING κ.λ.π.) 
Διαμόρφωση στρατηγικής επικοινωνίας, βασισμένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
νησιών της Π.Β.Α. (destination branding).  Συγκρότηση συλλογικής εικόνας/οράματος 
με βάση τα επιμέρους στοιχεία που την αποτελούν και σχεδιασμός κατάλληλων 
δράσεων για την αποτελεσματική επικοινωνία της στους κατοίκους, τους εν δυνάμει 
επενδυτές και τους επισκέπτες.  Η Π.Β.Α. έχει ανάγκη από ένα συγκροτημένο και 
συνεκτικό πρόγραμμα τουριστικής προβολής, με κατάλληλα επικοινωνιακά μέσα και 
εργαλεία. Η ανάλυση απαιτείται  να γίνει: α) στο επίπεδο της Περιφέρειας και β) στο 
επίπεδο των νησιών.  Η εργασία αυτή θα καθορίσει το όραμα,  τα μηνύματα, τα 
στοχευόμενα κοινά και τα μέσα επικοινωνίας  και σε γενικές γραμμές θα καθορίσει τη 
μορφή και το περιεχόμενο των δράσεων που περιγράφονται παρακάτω ως γενικές 
κατηγορίες. 
Επίσης απαιτείται διαμόρφωση στρατηγικής για την αντιστάθμιση του αρνητικού 
αντίκτυπου στην εικόνα των νησιών της ΠΒΑ που προκαλείται από την εκάστοτε κρίση 
(π.χ. πανδημία, προσφυγικό) και προτάσεις/μελέτες για ενέργειες σε θέματα 
τουριστικής εικόνας, τον συντονισμό των δράσεων των επιμέρους φορέων τουρισμού 
των νησιών για τη δημιουργία κοινού οράματος για την τουριστική ανάπτυξη καθώς 
και την ανάληψη επικοινωνιακών ενεργειών και δημοσίων σχέσεων με στόχο την 
ώθηση του τουριστικού προϊόντος. 
2. ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
Η διαμόρφωση στρατηγικής τουριστικής προβολής με διαρκή επαναξιολόγηση των 
δεδομένων απαιτεί τόσο γνώση των διαρκώς εξελισσόμενων τουριστικών τάσεων και 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τουριστών, όσο και προσπάθεια βελτίωσης του 
τουριστικού προϊόντος και των μεθόδων προβολής του. Για το λόγο αυτό κρίνεται 
αναγκαία η διεξαγωγή μελετών, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν με χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή τουριστικών πόρων, παρακολούθηση 
ποσοτικών δεδομένων σχετικά με την τουριστική προσφορά και ζήτηση ανά νησί, 
παρακολούθηση του προφίλ των επισκεπτών και υποστήριξη των τοπικών φορέων 
στη λήψη αποφάσεων. Απαραίτητη κρίνεται η διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης 
μηχανισμού επιστημονικής παρακολούθησης, με στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου. Στη δράση αυτή μπορεί να περιλαμβάνεται η συνεργασία με 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τουριστικούς φορείς, κλπ. που αφορούν το τουριστικό προϊόν 
της Π.Β.Α., το δείκτη ικανοποίησης των επισκεπτών, τις μελλοντικές προσδοκίες τους, 
αλλά και τις αναμενόμενες εξελίξεις στην τουριστική αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται η 
δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας του UNWTO. 
3. Ειδικές εκδηλώσεις για την ανάδειξη θεματικού τουρισμού 
Προβλέπονται 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 του πολιτιστικού τουρισμού, του θερμαλισμού, του γαστρονομικού 
τουρισμού, του μαθητικού τουρισμού, των εναλλακτικών δραστηριοτήτων κλπ. 
 
Σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα, η ΠΒΑ προγραμματίζει την ανάθεση  
εκπόνησης στρατηγικής μελέτης για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη Λέσβο 
συνολικού ποσού έως 37.200,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), με στόχο την 
εισαγωγή, δημιουργία και ανάπτυξη επαφών/σχέσεων με τις εταιρείες κρουαζιέρας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η ενημέρωση για τον προορισμό κρουαζιέρας «Λέσβος», την 
προσέλκυση και εξασφάλιση περισσότερων προσεγγίσεων και κρουαζιερικών 
συμβολαίων, και την ανάπτυξη δράσεων τοπικά που θα ενισχύσουν τη σχέση με την 
τοπική επιχειρηματικότητα.  
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
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- Ανάλυση SWOT για την κρουαζιέρα για την περίοδο 2023-2024 (Ανάλυση 

Δυνάμεων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών) ώστε να φανούν τα βασικά 

επιχειρηματικά και επιχειρησιακά στοιχεία περεταίρω ανάπτυξης του 

προορισμού Λέσβος, οι ευκαιρίες αλλά και οι ταυτόχρονες απειλές.  

- Ανάπτυξη ανάλυσης τάσεων κρουαζιέρας (Trend Analysis) στην ευρύτερη 

περιοχή του Βόρειου Αιγαίου.  

- Ανάλυση και πιθανές βελτιώσεις του σχεδιασμού για την εφαρμογή του κώδικα 

ISPS (Ιinternational Ship and Port Facility Security Code) με γνώμονα την 

καλύτερη εφαρμογή του για τους επισκέπτες Κρουαζιέρας. 

- Ανάπτυξη του Mytilene Nautical Evaluation Report που αφορά στη βασική 

αναφορά τεχνικών προδιαγραφών του λιμένα Μυτιλήνης που θα 

χρησιμοποιείται από τις εταιρείες κρουαζιέρας για τoν τεχνικό έλεγχο και την 

απόφαση για υλοποίηση κρουαζιέρας. 

- Ανάπτυξη του βιβλίου εκδρομών του προορισμού Λέσβος. Το Lesvos 

Excursions Book θα περιέχει με δομημένο τρόπο όλες τις πιθανές 

κρουαζιερικές εκδρομές του νησιού που θα δίνουν στις εταιρείες τις πιθανές 

επιλογές και συνδυασμούς 

- Οργάνωση, υποστήριξη και εισαγωγή του προορισμού σε συναντήσεις με τις 

εταιρείες Β2Β ή/και virtual και εισαγωγή του προορισμού στη διεθνή έκθεση 

Seatrade Med-Μάλαγα. 

- Βασική ανάλυση προορισμού εφαρμόζοντας μοντέλο για την ενίσχυση της 

εμπειρίας του επιβάτη-επισκέπτη. Προτάσεις δημιουργίας σειράς από μικρά 

project που θα στοχεύσουν στην ενεργοποίηση και των πέντε αισθήσεων του 

επισκέπτη.  

- Δημιουργία απευθείας σχέσεων με όλες τις εταιρείες κρουαζιέρας για την 

Λέσβο και τα διάφορα τμήματα τα οποία είναι μέρος των επιτροπών 

σχεδιασμού δρομολογίων, συμπεριλαμβανομένου του Marketing, Itinerary 

Planning, Port Operations, Marine Operations, Shore Excursions & Revenue 

Analysis.  

- Ανάπτυξη στρατηγικής προώθησης και σχέδιο εκπροσώπησης βασισμένο σε 

ανάλυση πωλήσεων κρουαζιέρας (Δημιουργία Παρουσίασης του προορισμού). 

- Οργάνωση, υποστήριξη και εκπροσώπηση του προορισμού σε συναντήσεις με 

τις εταιρείες (B2B ή/και Virtual) και εκπροσώπηση στην διεθνή έκθεση Seatrade 

Global (Miami) και την Γενική Συνέλευση της MedCruise GA 2023. 

- Ανάδειξη των χαρακτηριστικών προώθησης του προορισμού και δημιουργία 

νέων ευκαιριών marketing (5 δημοσιεύσεις στην πλατφόρμα LinkedIn). 

Η ανωτέρω δράση θα έχει διάρκεια ενός έτους και η καταβολή της δαπάνης θα 

πραγματοποιηθεί τμηματικά σε δόσεις των οποίων το ύψος και η κατανομή θα 

καθοριστούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και θα οριστούν με τη 

σχετική Απόφαση Ανάθεσης Περιφερειάρχη.  
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Σύμφωνα με την κατανομή του ποσού των τμηματικών πληρωμών που θα οριστούν 

στην σχετική Απόφαση Ανάθεσης Περιφερειάρχη, μέρος του ποσού της ανωτέρω 

δαπάνης θα βαρύνει  την πίστωση 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 την υπ’ αριθμ. 

πρωτ.  60442/12-8-22 (ΑΔΑ: 63ΜΘ7ΛΩ-0Χ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 

Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης – Δημ. Ελέγχου Π.Β.Α. και το υπολειπόμενο μέρος 

του ποσού της δαπάνης θα βαρύνει τις πιστώσεις που έχουν δεσμευτεί για το οικ. έτος 

2023 σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 10307/1015/11-3-22 (ΑΔΑ:6ΩΛΥ7ΛΩ-ΠΩΕ) 

πολυετή απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης – 

Δημ. Ελέγχου Π.Β.Α. και για τις οποίες θα εκδοθεί σχετική απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης το έτος 2023.  

Ως εκ των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας αποστείλετε Οικονομική Προσφορά 
συνολικού ποσού έως 37.200,00 ευρώ και σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος, για υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την ανάπτυξη της 
κρουαζιέρας στη Λέσβο.  
 
Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κλειστό 

φάκελο στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Κοιν. Μέριμνας (Πολυτεχνείου 

1, 82131 Χίος) έως τις 20 Οκτωβρίου 2022, καθώς και σε ηλεκτρονικό αρχείο στα 

mail: n.nyktas@chios.pvaigaiou.gov.gr και tourismos@pvaigaiou.gov.gr. Η 

προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από α) ασφαλιστική και 

φορολογική ενημερότητα και 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.  22713 50572 και στο 

mail: n.nyktas@chios.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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

[ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ] 

 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Θέμα: Υποβολή οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την: 81698/29-9-2022 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την 

ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη Λέσβο 

 
Σύμφωνα με την  81698/ 29-9-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, θα 
προσφέρω τις εξής παροχές:  
 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη Λέσβο 
οι οποίες θα περιλαμβάνουν: 
 

- Ανάλυση SWOT για την κρουαζιέρα για την περίοδο 2023-2024 (Ανάλυση 

Δυνάμεων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών) ώστε να φανούν τα βασικά 

επιχειρηματικά και επιχειρησιακά στοιχεία περεταίρω ανάπτυξης του 

προορισμού Λέσβος, οι ευκαιρίες αλλά και οι ταυτόχρονες απειλές.  

- Ανάπτυξη ανάλυσης τάσεων κρουαζιέρας (Trend Analysis) στην ευρύτερη 

περιοχή του Βόρειου Αιγαίου.  

- Ανάλυση και πιθανές βελτιώσεις του σχεδιασμού για την εφαρμογή του κώδικα 

ISPS (Ιinternational Ship and Port Facility Security Code) με γνώμονα την 

καλύτερη εφαρμογή του για τους επισκέπτες Κρουαζιέρας. 

- Ανάπτυξη του Mytilene Nautical Evaluation Report που αφορά στη βασική 

αναφορά τεχνικών προδιαγραφών του λιμένα Μυτιλήνης που θα 

χρησιμοποιείται από τις εταιρείες κρουαζιέρας για τoν τεχνικό έλεγχο και την 

απόφαση για υλοποίηση κρουαζιέρας. 

- Ανάπτυξη του βιβλίου εκδρομών του προορισμού Λέσβος. Το Lesvos 

Excursions Book θα περιέχει με δομημένο τρόπο όλες τις πιθανές 

κρουαζιερικές εκδρομές του νησιού που θα δίνουν στις εταιρείες τις πιθανές 

επιλογές και συνδυασμούς 

- Οργάνωση, υποστήριξη και εισαγωγή του προορισμού σε συναντήσεις με τις 

εταιρείες Β2Β ή/και virtual και εισαγωγή του προορισμού στη διεθνή έκθεση 

Seatrade Med-Μάλαγα. 

- Βασική ανάλυση προορισμού εφαρμόζοντας μοντέλο για την ενίσχυση της 

εμπειρίας του επιβάτη-επισκέπτη. Προτάσεις δημιουργίας σειράς από μικρά 

project που θα στοχεύσουν στην ενεργοποίηση και των πέντε αισθήσεων του 

επισκέπτη.  
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- Δημιουργία απευθείας σχέσεων με όλες τις εταιρείες κρουαζιέρας για την 

Λέσβο και τα διάφορα τμήματα τα οποία είναι μέρος των επιτροπών 

σχεδιασμού δρομολογίων, συμπεριλαμβανομένου του Marketing, Itinerary 

Planning, Port Operations, Marine Operations, Shore Excursions & Revenue 

Analysis.  

- Ανάπτυξη στρατηγικής προώθησης και σχέδιο εκπροσώπησης βασισμένο σε 

ανάλυση πωλήσεων κρουαζιέρας (Δημιουργία Παρουσίασης του προορισμού). 

- Οργάνωση, υποστήριξη και εκπροσώπηση του προορισμού σε συναντήσεις με 

τις εταιρείες (B2B ή/και Virtual) και εκπροσώπηση στην διεθνή έκθεση Seatrade 

Global (Miami) και την Γενική Συνέλευση της MedCruise GA 2023. 

- Ανάδειξη των χαρακτηριστικών προώθησης του προορισμού και δημιουργία 

νέων ευκαιριών marketing (5 δημοσιεύσεις στην πλατφόρμα LinkedIn). 

 
 
 

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

 

Ημερομηνία …………………  

 

 

[ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ…………… 
ΑΦΜ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ…………… 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ…………]  

22PROC011325373 2022-09-29
ΑΔΑ: Ψ55Μ7ΛΩ-ΤΚΤ


