
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Χίος,   22/11/2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                              Αρ. Πρωτ. 110340 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
…………………………………………      
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 1  
                   82 131 Χίος     Προς: ADRIANA TOURS  
Τηλ : 22713 50572               Σπανέλη Ανδριάνα              
Ε-mail: n.nyktas@chios.pvaigaiou.gov.gr            Ταξιδιωτικό Γραφείο 
     
 
 
            
     

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για αεροπορικές μετακινήσεις από Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη προς και από τη Λέσβο στο πλαίσιο φιλοξενίας αποστολής 

εκπαιδευτικών/διαμορφωτών γνώμης   

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€). 
7. Την υπ’ αρ. 1132/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε διάθεση 
εξειδικευμένης πίστωσης για τη φιλοξενία αποστολής εκπαιδευτικών / διαμορφωτών γνώμης 
στο πλαίσιο προώθησης του μαθητικού τουρισμού στη Λέσβο ποσού ύψους έως 17.500,00 
ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 
 
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Π.Β.Α. για το 2022, 
προβλέπεται, μεταξύ άλλων: 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
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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 μεταξύ 
άλλων του μαθητικού τουρισμού. 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΝΩΜΗΣ (PRESS TRIPS) ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ 

(FAM TRIPS) 

Διοργάνωση φιλοξενιών διαμορφωτών γνώμης και ταξιδιών εξοικείωσης, στη λογική της 
ενίσχυσης των υφιστάμενων αγορών, ανοίγματος νέων και με έμφαση στις ειδικές μορφές 
τουρισμού. Βάσει της πρακτικής που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, σε συνεργασία 
κυρίως με τον ΕΟΤ, αλλά και με άλλους φορείς (π.χ. Marketing Greece, Πανεπιστήμια κλπ) θα 
επιδιωχθούν δημοσιογραφικές αποστολές (press trips), ταξίδια τουριστικών πρακτόρων (fam 
trips), και λοιπών διαμορφωτών γνώμης, με στόχο τη μεταφορά της πραγματικής εικόνας που 
υπάρχει στα νησιά 
 
Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την προώθηση του μαθητικού τουρισμού προγραμματίζεται 
από την ΠΒΑ σε συνεργασία με την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου, η 
διοργάνωση φιλοξενίας αποστολής εκπαιδευτικών υπεύθυνων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και διευθυντών σχολείων από όλη την Ελλάδα έως 47 ατόμων με στόχο να γνωρίσουν από 
κοντά τα αξιοθέατα της Λέσβου και να διαμορφώσουν προσωπική άποψη για το νησί ώστε να 
το προτιμήσουν/προτείνουν κατά την πραγματοποίηση μαθητικών και εκπαιδευτικών 
εκδρομών. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 18 Δεκεμβρίου 2022 όπου 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε σημεία εκπαιδευτικού & πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, όπως π.χ. μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες, παραδοσιακούς 
οικισμούς, υγρότοπους, ελαιοτριβεία κλπ. Τα τελικά ονόματα των ατόμων της αποστολής θα 
οριστικοποιηθούν στην απόφαση ανάθεσης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που θα σταλεί από 
τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου και τις αντίστοιχες θετικές απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών / διαμορφωτών γνώμης.  

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κάλυψη από την ΠΒΑ των αεροπορικών μετακινήσεων από 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη προς και από τη Λέσβο για έως 47 άτομα της αποστολής 

εκπαιδευτικών/διαμορφωτών γνώμης συνολικής δαπάνης έως 11.000,00 ευρώ  

Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ύψους έως 11.000,00 ευρώ 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.. 
 
Ως εκ των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας αποστείλετε Οικονομική Προσφορά 
συνολικού ποσού έως 11.000,00 ευρώ και σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος, για έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων οικονομικού ναύλου από Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη προς και από τη Λέσβο των συμμετεχόντων της αποστολής 
εκπαιδευτικών/διαμορφωτών γνώμης συνολικού αριθμού 41 ατόμων που ανταποκρίθηκαν 
θετικά στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επίσκεψης διαμορφωτών γνώμης στη Λέσβο.  
.  
Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κλειστό φάκελο 

στα Γραφεία της Δ/νσης Τουρισμού (Βουρνάζων 2, 81100 Μυτιλήνη) έως τις 2 Δεκεμβρίου 

2022, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail: 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.  

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  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

[ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ] 

 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Θέμα: Υποβολή οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την: ..………/..…-11-2022 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για αεροπορικές μετακινήσεις από Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη προς και από τη Λέσβο για 41 άτομα στο πλαίσιο φιλοξενίας αποστολής 
εκπαιδευτικών/διαμορφωτών γνώμης 
 
Σύμφωνα με την  ................/…..-11-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, θα προσφέρω 
τις εξής παροχές:  
 
Έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων οικονομικού ναύλου από Αθήνα και Θεσσαλονίκη προς και 
από τη Λέσβο των συμμετεχόντων της αποστολής εκπαιδευτικών/διαμορφωτών γνώμης ως 
ακολούθως: 
 
 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤ’ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΘΗΝΑ 

(αναχώρηση 

16/12,  

επιστροφή 

18/12)   

 

31 

  

ΑΘΗΝΑ 

(αναχώρηση 

17/12, 

επιστροφή 

18/12)   

 

2 

  

ΑΘΗΝΑ 

(αναχώρηση 

15/12, 

επιστροφή 

19/12)   

1   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

(αναχώρηση 

16/12, 

επιστροφή 

18/12)   

 

  7 
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Συνολικό τελικό ποσό: …………..  ευρώ  

Ημερομηνία …………………  

 

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

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ…………]  
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