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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
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Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ταχ.Δ/νση:       Μητροπόλεως 44 
Ταχ.Κώδικας:  59132, Βέροια 
Πληροφορίες:  Τουπεκτσή Μ. 
Τηλέφωνο:       23313 50230 
Telefax:             23310 50226 
URL:                  www.pkm.gov.gr  
E-mail:               toupektsi.l@imathia.pkm.gov.gr 

 

 
 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επανέκδοση τουριστικών εντύπων 

Ημαθίας με τίτλο  «escape guide – ταξιδιωτικοί οδηγοί – ΗMAΘΙΑ» 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας». 

4. Τις Διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 

των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

6. Το Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων». 

7. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-

2010) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων. 
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9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

10. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

11. Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών», άρθρο 60. 

12. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και 

λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

13. Τον Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Τον Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α), άρθρο 9, παρ. 13.  

15. Την αριθμ. 461114 (9980)/18-11-2014 (ΑΔΑ: Ω9ΡΕ7ΛΛ-ΧΦΧ) Απόφαση Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους 

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών 

Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. 

16. Την με α/α 3526/14-11-2016 (ΑΔΑ: 7ΖΝ77ΛΛ-Α7Ζ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που 

καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με Αρ. ΥΔΕ 565 (ΚΑΕ 

02.02.721.9779). 

17. Την ανάγκη επανέκδοσης τουριστικών εντύπων Ημαθίας. 

 

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 
Να καταθέσουν έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές για την επανέκδοση τουριστικών 

εντύπων Ημαθίας με τίτλο «escape guide – ταξιδιωτικοί οδηγοί – ΗMAΘΙΑ» σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η σειρά οδηγών «escape guide» είναι μια νέα πρόταση που σκοπό έχει τη γνωριμία του 

αναγνώστη με τον ελληνικό χώρο. Χάρτες, διαδρομές, κειμενολεζάντες, πληροφορίες και πολλές 

φωτογραφίες υψηλής ποιότητας, διαφοροποιούν τον οδηγό αυτό, από οτιδήποτε έχει 

κυκλοφορήσει έως τώρα στην ελληνική αγορά. 
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ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Ο οδηγός αποτελείται από διαδρομές με αφετηρία σημαντικά σημεία του νομού Ημαθίας. Οι 

διαδρομές καλύπτουν ολόκληρο το νομό. Στην αρχή κάθε διαδρομής θα υπάρχει χάρτης, 

εισαγωγικό κείμενο αλλά και σύντομες πληροφορίες. Στο τέλος υπάρχουν πληροφορίες (quick 

info) για χιλιομετρικές αποστάσεις, τα σημαντικότερα σημεία της διαδρομής (hot spot). Τα σημεία, 

ανάλογα με την σπουδαιότητά τους θα παρουσιάζονται με 1 έως 3 φωτογραφίες. Θα 

περιλαμβάνονται όλα τα αξιοθέατα της περιοχής αλλά και η τοπική κουζίνα και τα σημαντικότερα 

τοπικά προϊόντα. Η χρήση πολύ καλής ποιότητας φωτογραφιών, δημιουργικού και εξαιρετικής 

εκτύπωσης, θα προκαλούν το ενδιαφέρον του αναγνώστη, για να επισκεφτεί την περιοχή. 

 

ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

Ο οδηγός θα χωρίζει την περιοχή σε διαδρομές που θα απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα. 

Στις πρώτες σελίδες ένας συνολικός χάρτης θα δείχνει όλες τις διαδρομές. Στην αρχή κάθε 

διαδρομής θα γίνεται ζουμ στο χάρτη της διαδρομής, ο οποίος με νούμερα θα προτείνει στον 

αναγνώστη μέρη που πρέπει να επισκεφτεί. Οι φωτογραφίες που αντιστοιχούν στα νούμερα αυτά 

μαζί με πολλές ακόμη της ίδιας διαδρομής πλαισιώνουν τις επόμενες σελίδες. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Στο τέλος του οδηγού περιλαμβάνονται ειδικά παραρτήματα-πίνακες που στοχεύουν στη 

διευκόλυνση του επισκέπτη με πληροφορίες σχετικές με: 

 Χιλιομετρικές αποστάσεις 

 Μετακινήσεις 

 Πολιτισμός 

 Πληροφορίες για διαμονή (Ενώσεις ξενοδόχων και ενοικιαζομένων δωματίων) 

 Χρήσιμα τηλέφωνα 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΔΗΓΟΥ 
 

 Διαστάσεις 12Χ22 εκ. 

 Σελίδες 264 + 4 εξώφυλλο 

 Χαρτί εσωτερικών σελίδων velvet 135 gr. τριπλής επίστρωσης Α’ ποιότητας. 

 Εκτύπωση τετράχρωμη 

 Εξώφυλλο velvet 300gr. πλαστικοποιημένο ματ 

 Βιβλιοδεσία κολλητή 

 Χάρτης 

 Φωτογραφίες 

 Έκδοση δίγλωσση (ελληνικά-αγγλικά) 

 ISBN 
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν οι έχοντες τα πνευματικά δικαιώματα του 

ταξιδιωτικού οδηγού Ημαθίας. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων 

(17.500) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο με 

αναγραφή των στοιχείων τους καθώς και τη φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Επανέκδοση 

τουριστικών εντύπων Ημαθίας με τίτλο  “escape guide – ταξιδιωτικοί οδηγοί – 

ΗMAΘΙΑ”».  

Η προσφορά θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής και θα περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του ενδιαφερόμενου  

ότι είναι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της έκδοσης και δεν τα έχει μεταβιβάσει. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ότι ο ενδιαφερόμενος: 

     Α. Είναι μέλος του οικείου Επιμελητηρίου 

     Β. Δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 

     Γ. Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας. 

Δ. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

Ε. Θα καταθέσει τα δικαιολογητικά προς απόδειξη των ανωτέρω κατόπιν σχετικής ζήτησης 

από την Υπηρεσία.  

3. Την οικονομική προσφορά, σε ευρώ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 12-12-

2016 και ώρα 15:00, στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Ημαθίας, 

Μητροπόλεως 44, ΤΚ 59132. Περαιτέρω πληροφορίες θα δίνονται στα τηλ: 2331350230. 

 

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Ημαθίας 

imathia.pkm.gov.gr. 

 

 
Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας 

 
 
 

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης 

16PROC005508840 2016-12-05

ΑΔΑ: 7ΧΤΜ7ΛΛ-ΛΣΚ


		2016-12-05T11:53:09+0200
	Athens




