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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για τη συμμετοχή της ΠΒΑ 
ως συνεκθέτη με μονό booth, εντός περιπτέρου του ΕΟΤ, στο πλαίσιο της διεθνούς 
τουριστικής έκθεσης International Mediterranean Tourism Market (IMTM) 2023 στο Τελ 
Αβίβ»

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
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10307/1015/11-3-22 (ΑΔΑ:6ΩΛΥ7ΛΩ-ΠΩΕ, ΑΔΑΜ: 
22REQ010195404 2022-03-14) πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 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, καθώς επίσης εγκρίνεται η δέσμευση πιστώσεων στα 
ακόλουθα οικονομικά έτη ως ακολούθως: Οικ. Έτος 2023, Ποσό δέσμευσης 100.000,00 ευρώ
6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10817/21-10-2022 πρόσκλησή σας για συμμετοχή συνεκθετών στη 
Διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΜΤΜ στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ
7. Το από 16-11-2022.ηλεκτρονικό μήνυμα σας με το οποίο ενημερωθήκαμε για τη συμμετοχή 
της ΠΒΑ στην ΙΜΤΜ 2023 κατόπιν σχετικής αίτησής μας.
8. Την υπ αρ. 18/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β.Α. (ΑΔΑ: Ψ8ΣΒ7ΛΩ-ΚΤ1)
9.Την υπ’ αρ. πρωτ. 9812/23-1-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης 
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Β.Α. (ΑΔΑ:6ΛΕ77ΛΩ-ΟΧ4, ΑΔΑΜ: 
23REQ012029123) 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, με σκοπό την προβολή των νησιών της Π.Β.Α. και την 
προετοιμασία συνεργασιών με το Ισραήλ, η ΠΒΑ θα συμμετέχει στην εν λόγω έκθεση. 
Δεδομένης της παραπάνω στο υπ’ αρ. 6 πρόσκλησης που έχει απευθύνει ο ΕΟΤ για 
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συμμετοχή συνεκθετών, στην οποία καθορίζεται το κόστος συμμετοχής στην συγκεκριμένη 
έκθεση σε 2.900 € για μονό booth, προκειμένου να προχωρήσουμε στην υπογραφή 
Σύμβασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με μονό booth ως συνεκθέτη 
εντός του χώρου του ΕΟΤ στη διεθνή τουριστική έκθεση  International Mediterranean 
Tourism Market (IMTM) 2023 στο Τελ Αβίβ (14-15/02/2023), παρακαλούμε 
για την αποστολή των λοιπών δικαιολογητικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail: 
n.nyktas@chios.pvaigaiou.gov.gr , έως την Παρασκευή, 03/02/2023. 
Η προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από α) τις σχετικές διατάξεις που 
αφορούν τον νόμιμο εκπρόσωπο, β) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή σε 
περίπτωση απαλλαγής τις σχετικές διατάξεις, γ) ποινικό μητρώο νόμιμου εκπροσώπου, 
δ) οργανόγραμμα οργανισμού 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 22713 50514 και στο mail: 
tourismos@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).
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O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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