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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της δαπάνης

«Διοργάνωση παράλληλης εκδήλωσης της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Ημαθίας με θέμα “Τα Βήματα του

Αποστόλου Παύλου στην Κεντρική Μακεδονια - Saint Paul’s Steps in Central Macedonia”

στο πλαίσιο της παρουσίας της Π.Κ.Μ. στη τουριστική έκθεση World Travel Market 2018

που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 5, 6 και 7 Νοεμβρίου 2018».

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 242, παρ.6α).

 Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.:  81320+77909/1-12-2016 (ΦΕΚ
4302/τΒ΄/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και ισχύει.

 Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α/5.8.2016).

 Τις  διατάξεις  του  Ν.  4038/2012  (ΦΕΚ  14/  Α΄  /  2012)  «Επείγουσες  ρυθμίσεις  που
αφορούν στην εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής»,
ως ισχύουν.

 Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση  Ενσωμάτωσης  Οδηγίας  2009/50/ΕΚ»  (ΦΕΚ  85
Α΄/11.4.2012), ως ισχύουν.



 Τις  διατάξεις  του  Ν.  4270/28-06-2014  (ΦΕΚ  143/Α΄)  «Αρχές  δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν.

 Τις  Δ/ξεις  του  Ν.  3861/2010  (Αρ.  Φ.  112/13-7-2010),  τεύχος  Α'  “Ενίσχυση  της
διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και
άλλες διατάξεις”. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων …
και λοιπές διατάξεις», ως ισχύουν.

 Τις διατάξεις του Ν.4276/30.7.2014 (Φ.Ε.Κ. 155/Α΄) που αντικατέστησε το αρθ.30 του ν.
3498/2006, καθώς και την υπ΄αριθ.16996/31.7.2014 απόφασης περί σύμφωνης γνώμης
για ενέργειες τουριστικής προβολής (σχετ.αρθ.46 τον ν.4276/2014).

 Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. Έτους 2018, όπως αυτό εγκρίθηκε με
την  αριθμ.  361/28.12.2017  (ΑΔΑ:6ΓΤ37ΛΛ-ΞΗ8)    Απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Το  αρ.  πρώτ.:  318/19-01-2018  έγγραφο  του  Ελληνικού  Οργανισμού  Τουρισμού  που
αφορά στην παροχή σύμφωνης γνώμης επί του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής
της Π.Κ.Μ. έτους 2018.

 Το γεγονός ότι οι εκθέσεις  περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2018 (Άξονας Α) 

 Την  υπ’  αρ.  1η/26-02-2018  (Αριθμός  απόφασης  5/2018,  Α∆Α:  ΩΠ1Η7ΛΛ-ΤΜΞ)
απόφαση  του  Περιφερειακού  Συµβουλίου  που  αφορά  την  «Έγκριση  των
Προγραµµάτων  Επενδυτικών  ∆απανών  έτους  2018  για  τις  επτά  Περιφερειακές
Ενότητες της Π.Κ.Μ.  

 Την  αριθμ.353591(7730)/10.09.2014  (ΦΕΚ  1253/Γ΄/19.09.2014)  Απόφαση
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  «Διορισμός  Εκτελεστικού  Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

 Την  υπ΄  αριθμ.:  οικ.  30110  (385)/27-01-2017  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας (ΦΕΚ 390/τΒ΄/  10-2-2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών
μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον
Εκτελεστικό  Γραμματέα,  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,
αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στους
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών
Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,
Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 Την υπ΄αριθμ.: Γ.Π.Κ.Μ./ οικ. 1827/8-06-2016 (ΦΕΚ 321/ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 21-06-2016)
Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής  Μακεδονίας  «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών
και   ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας η οποία παρατάθηκε με την υπ΄ αριθμ.: Γ.Π.Κ.Μ./ οικ. 642/21-
02-2017  (ΦΕΚ  102/  τεύχος  Υ.Ο.Δ.Δ./6-3-2017)  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων
ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

 Την υπ΄ αριθμ.οικ.277726(4430)/6.7.2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού  και
Πολιτισμού  (2539/Β/21.7.2017)  «Παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,
αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  του  τομέα  Τουρισμού  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»,  στον  Προϊστάμενο  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  και  στον  Προϊστάμενο  της  Διεύθυνσης  Τουρισμού
(ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»



 Την  αρ.  Πρωτ.:  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.82/10-1-2017  Απόφαση  ΠΚΜ  με  θέμα  «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων & Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας».

 Tις  υπ΄  αριθ.  Πρωτ:  8770/11-01-2017  απόφαση  Προϊσταμένου  Γενικής  Δ/νσης
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος περί «Τοποθέτησης υπαλλήλων των οργανικών μονάδων
που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης».

 Το  υπ  αρ.  ΦΕΚ  3274/Β/18-09-2017  περί  “Συγκρότησης  γραφείων  τουρισμού  στις
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

 Tην υπ΄ αριθ.  πρωτ:  108763/340/16-03-2018 απόφαση Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης
Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  περί  «Μετακίνησης  υπαλλήλου»  με  την  οποία  η
υπάλληλος Μαρία Ανδρεάδου μετακινήθηκε στην Διεύθυνση Τουρισμού Π.Κ.Μ. .

 Το  υπ’  αριθ.πρωτ.:143779(245)/22-03-2018  έγγραφο  του  Προϊσταμένου  Δ/νσης
Τουρισμού  Π.Κ.Μ.  περί  «Ανάληψης  Υπηρεσίας  και  Τοποθέτησης  υπαλλήλου  στη
Διεύθυνση Τουρισμού», με το οποίο η υπάλληλος Μαρία Ανδρεάδου τοποθετήθηκε στο
Γραφείο Τουρισμού της Π.Ε. Ημαθίας της Διεύθυνσης Τουρισμού Π.ΚΜ.

 Την  με  αρ.  Πρωτ.:373258(4629)/26.7/2018  Απόφαση περί  τοποθέτησης  Αναπληρωτή
Προϊσταμένου Τμήματος της Δ/νσης Τουρισμού. 

 Την  με  αρ.πρωτ.:427146(5158)/31.8.2018  απόφαση  περί  τοποθέτησης  Αναπληρωτή
Προϊσταμένου Δ/νσης Τουρισμού.

 Την υπ΄ αριθ. πρωτ 485074(4154)/02-10-2018 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης Τµήµατος
Προϋπολογισµού, Λογιστικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης, της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας.

 Tην με αριθμ. Πρωτ. 486447(948)/02-10-2018 Εισήγηση του Γραφείου Τουρισμού Π.Ε.
Ημαθίας.

 Την υπ’αριθμ. 2467/09-10-2018 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΠΔΑ7ΛΛ-150).

 Την υπ’αριθμ 3483/17-10-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΜΩΖ7ΛΛ-
7ΧΞ) 

 Την ανάγκη ενίσχυσης του Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση

οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για το έργο:

«Διοργάνωση παράλληλης εκδήλωσης της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Ημαθίας με θέμα “Τα Βήματα του

Αποστόλου Παύλου στην Κεντρική Μακεδονία - Saint Paul’s Steps in Central Macedonia”

στο πλαίσιο της παρουσίας της Π.Κ.Μ. στη τουριστική έκθεση World Travel Market 2018

που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 5, 6 και 7 Νοεμβρίου 2018».

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

(ποσό 4.032,25 χωρίς Φ.Π.Α.)



Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο  της  απευθείας  ανάθεσης  είναι  η  διοργάνωση  παράλληλης  εκδήλωσης   της

Π.Κ.Μ.-Π.Ε.  Ημαθίας  με  θέμα  “Τα  Βήματα  του  Αποστόλου  Παύλου  στην  Κεντρική

Μακεδονια  -  Saint  Paul’s  Steps  in  Central  Macedonia” στο  πλαίσιο  της  παρουσίας  της

Π.Κ.Μ.  στη  τουριστική  έκθεση  World  Travel  Market  2018  που  θα  πραγματοποιηθεί  στο

Λονδίνο στις 5, 6 και 7 Νοεμβρίου 2018. 

Στην εκδήλωση αυτή θα παρουσιαστούν οι  σταθμοί  της πορείας του Αποστόλου Παύλου

στην Κεντρική Μακεδονία δίνοντας έμφαση στην παρουσία του στη πόλη της Βέροιας. Στο

κορυφαίο  αυτό  παγκόσμιο  γεγονός  για  την  ταξιδιωτική  βιομηχανία,  την  Διεθνή  Τουριστική

Έκθεση WTM του Λονδίνου, η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει να προβληθεί ως

ιδανικός προορισμός για όλο το έτος, εφόσον ο θρησκευτικός τουρισμός, σε συνδυασμό με την

μακραίωνη ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση, κρατούν πάντα έντονο το ενδιαφέρον των

επισκεπτών.

Η  παράλληλη  εκδήλωση  θα  προκαλέσει  ηχηρή  παρέμβαση  στα  δρώμενα  της  έκθεσης,

συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη

διεθνή τουριστική αγορά.

Ο  ανάδοχος  θα  αναλάβει  όλες  τις  απαραίτητες  διαδικασίες  για  τη  διοργάνωση  και

πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.

Ο χώρος πραγματοποίησης της εκδήλωσης είναι το Εκθεσιακό Κέντρο ExCel του Λονδίνου

(Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway, London E16 1XL, Ηνωμένο Βασίλειο) ο οποίος έχει

παραχωρηθεί δωρεάν από τον ΕΟΤ στην υπηρεσία μας, όπως παρακάτω:

Αίθουσα:                    South Gallery Room 5 
Ημερομηνία:            Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018
Ώρα:                           14:45π.μ. – 15:45π.μ.  

Οι αίθουσα αυτή διαθέτει προς χρήση, μικρόφωνο και προτζέκτορα.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω:

- Φορητό υπολογιστή (ενοικίαση) και ασύρματο internet. 

- Τη διαχείριση-συντονισμό της εκδήλωσης σε συνεργασία με την αναθέτουσα υπηρεσία.

-  Τη διαμόρφωση (αισθητικά και τεχνικά) του χώρου της εκδήλωσης.



-  Μεταφορά  και  παρουσίαση  σε  ειδικό  stand  της  αίθουσας  που  θα  χρησιμοποιηθεί,  του

έντυπου προωθητικού υλικού της Περιφέρειας (θα δοθεί από την αναθέτουσα υπηρεσία).

- Την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους εισηγητές και πρόσκληση συμμετοχής.

-  Τη δημιουργία,  επιμέλεια και αποστολή  ηλεκτρονικών προσκλήσεων (τουλάχιστον 150

προσκλήσεις) σε ελληνικά και αγγλικά.

-Την  επιμέλεια  σύνταξης-διαμόρφωσης  της  λίστας  προσκεκλημένων  φορέων  (τηλέφωνα,

φαξ,  διευθύνσεις,  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  κ.α.)  σε  συνεννόηση  με  την  αναθέτουσα  αρχή.

Εντοπισμός Ελλήνων και ξένων tour operators, δημοσιογράφων και εν γένει διαμορφωτών της

κοινής γνώμης που στηρίζουν την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Θα πρέπει να υπάρξει

μέριμνα για τη συμμετοχή τουλάχιστον 100 συμμετεχόντων στην εκδήλωση.

-Την τηλεφωνική επικοινωνία με τους προσκεκλημένους για επιβεβαίωση της πρόσκλησης

και αν θα παρευρεθούν στην εκδήλωση.

-Δημιουργία, επιμέλεια και έγχρωμη εκτύπωση της ατζέντας (προγράμματος) της εκδήλωσης

σε 150-200 αντίτυπα (κατά προσέγγιση) Η ατζέντα θα είναι διπλής όψεως . Στη μία όψη το

κείμενο θα είναι γραμμένο στα ελληνικά και στην άλλη, στην επίσημη γλώσσα της χώρας στην

οποία θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

-Δημιουργία, επιμέλεια, έγχρωμη εκτύπωση και τοποθέτηση της αφίσας της εκδήλωσης σε

κατάλληλους  χώρους  ενδιαφέροντος  τα  οποία  φέρουν  την  έγκριση  των  τοπικών  αρχών

(εκτύπωση: 50 τεμάχια).

Σημείωση: Γλώσσα κειμένου αφίσας: Επίσημη γλώσσα της χώρας στην οποία θα υλοποιηθεί η

εκδήλωση.

- Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση δύο (2) banner εκδήλωσης.

Σημείωση:  Γλώσσα κειμένου banner: Επίσημη γλώσσα της χώρας στην οποία θα υλοποιηθεί η

εκδήλωση.

 -Υποστήριξη στο δημιουργικό της παρουσίασης της εκδήλωσης (δημιουργία σε συνεννόηση

με την αναθέτουσα αρχή υλικού παρουσίασης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους παρευρισκόμενους τοπικούς Tour Operators, στους

ταξιδιωτικούς  πράκτορες  και  στους  εκπροσώπους  των  μέσων  ενημέρωσης)  –  παράδοση  σε

ηλεκτρονική μορφή.

- Μεταφορά όλου του απαιτούμενου υλικού στο χώρο της εκδήλωσης από τον ανάδοχο, με

κόστος που θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.



- Διάθεση διερμηνέα (1 άτομο).

- Οργάνωση Catering για 100 άτομα (κατά προσέγγιση) σύμφωνα με το προτεινόμενο μενού

(Menu Planner)  της  WTM που  θα  περιλαμβάνει  τσάι,  καφέ  και  μπισκότα.  Το  κόστος  θα

επιβαρύνει τον ανάδοχο.

α) Αναφορικά με την προβολή της εκδήλωσης:

-Δελτία τύπου ( έπειτα από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής) σε τουλάχιστον 2 τουριστικά

περιοδικά και σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (blogs, social media, εφημερίδες), τόσο πριν

όσο και μετά την υλοποίηση της εκδήλωσης

-Μέριμνα για την πρόσκληση εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην εκδήλωση

και την οργάνωση συνέντευξης τύπου .

-  Βιντεοσκόπηση  και  φωτογράφιση  της  εκδήλωσης  –  παράδοση  όλου  του  υλικού  στην

αναθέτουσα αρχή σε DVD

β)  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης:

-Πλήρης εποπτεία για την ομαλή και επιτυχημένη πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

-Στην εκδήλωση θα παραβρίσκεται διερμηνέας  ο οποίος θα εκτελεί και χρέη εκπροσώπου

του αναδόχου.

γ) Μετά τη λήξη των εργασιών της εκδήλωσης:

-Σύνταξη  και  ηλεκτρονική  αποστολή ευχαριστηρίων  επιστολών  προς  τους  συμμετέχοντες

στην εκδήλωση.

-Σύνταξη  και  παράδοση  λίστας  συμμετεχόντων  σε  έντυπη  και  ηλεκτρονική  μορφή  στην

Αναθέτουσα Αρχή.

-Παράδοση του εναπομείναντος υλικού της εκδήλωσης αμέσως μετά την λήξη των εργασιών

της.

-Αξιολόγηση και καταγραφή αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της εκδήλωσης.

-Παράδοση  αποδελτίωσης.  Σε  περίπτωση  ξενόγλωσσων  εντύπων,  να  υπάρχει  επίσημη

μετάφραση της καταχώρησης



Το  έργο  περιλαμβάνει  και  το  υλικό  προβολής  που  θα  παραχθεί  στα  πλαίσια  των

εκδηλώσεων,  για  την  κάλυψη  των  προωθητικών  ενεργειών  των  εκδηλώσεων  και

συγκεκριμένα:

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ   ENTY  Π  OY   ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. Banner Τεμάχια: 2  (και σε ηλεκτρονική μορφή)

Β. Προσκλήσεις  Τεμάχια: 150 (και σε ηλεκτρονική μορφή)

Γ. Αφίσες Τεμάχια: 50  (και σε ηλεκτρονική μορφή)

Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών του υλικού προβολής: 

Banner   

 Διάσταση: 2,2 μέτρα ύψος x 0,82 μέτρα πλάτος (κατά προσέγγιση)

 Τετραχρωμία

 Μουσαμάς

 Γλώσσα: Αγγλικά

 Μηχανισμός στήριξης (roll –up) έκαστο, ο οποίος θα παραμείνει στην αναθέτουσα

Υπηρεσία.

Σημειώσεις:

-  Τα  Banners θα  παραδοθούν  στο  προσωπικό  της  Διεύθυνσης  Τουρισμού  το  πρωί  της  5ης

Νοεμβρίου 2018 στο stand της Π.Κ.Μ. , στο περίπτερο του ΕΟΤ (EU1000), εντός της έκθεσης.

-  Παρουσίαση και έγκριση του δημιουργικού πριν από τη μαζική παραγωγή.

- Οι τελικές μακέτες και ψηφιακά αρχεία θα είναι πλήρως επεξεργάσιμα για μελλοντική χρήση.

Προσκλήσεις (150 τεμάχια)

 Διαστάσεις: 21 x 20εκ. 

 Χαρτί : Velvet 300γρ.

 2 όψεων

 Γλώσσα: Ελληνική και Επίσημη γλώσσα της χώρας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η

εκδήλωση (μία σε κάθε όψη).

Σημειώσεις:



- Οι προσκλήσεις θα σταλούν όλες ηλεκτρονικά όπως αναφέρεται παραπάνω στο αντικείμενο

της απευθείας ανάθεσης. Τα 150 τεμάχια σε έντυπο υλικό θα παραδοθούν στο προσωπικό της

Διεύθυνσης Τουρισμού το πρωί της 5ης Νοεμβρίου 2018 στο stand της Π.Κ.Μ. , στο περίπτερο του

ΕΟΤ (EU1000), εντός της έκθεσης.

-  Παρουσίαση και έγκριση του δημιουργικού πριν από τη μαζική παραγωγή.

- Οι τελικές μακέτες και ψηφιακά αρχεία θα είναι πλήρως επεξεργάσιμα για μελλοντική χρήση.

Αφίσες (50 τεμάχια)

 Διάσταση : 35*50 (κατά προσέγγιση)

 Τετραχρωμία

 Χαρτί : 170 gr illustration

 Γλώσσα: Αγγλικά

Σημειώσεις:

-  Οι  αφίσες  θα  παραδοθούν  στο  προσωπικό  της  Διεύθυνσης  Τουρισμού  το  πρωί  της  5ης

Νοεμβρίου 2018 στο stand της Π.Κ.Μ. , στο περίπτερο του ΕΟΤ (EU1000), εντός της έκθεσης.

-  Παρουσίαση και έγκριση του δημιουργικού πριν από τη μαζική παραγωγή.

- Οι τελικές μακέτες και ψηφιακά αρχεία θα είναι πλήρως επεξεργάσιμα για μελλοντική χρήση.

    3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων  θα αναγράφεται ευκρινώς η τιμή χωρίς τον Φ.Π.Α.

Σε  περίπτωση  προσφορών  με  το  ίδιο  οικονομικό  τίμημα  θα  γίνει  διαπραγμάτευση  με  τους

υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη

ρητά  καθοριζόμενη  από  την  παρούσα,  επιβαρύνουν  τον  ανάδοχο  και  θα  πρέπει  να

συνυπολογισθεί στην προσφορά του.

Προσφορά,  που  θα  υπερβαίνει  την  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  εν  λόγω  ανάθεσης

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους



1.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:

α)  μέχρι  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 δηλαδή

συμμετοχή σε εγκληματική ενέργεια. δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση

της επαγγελματικής του δραστηριότητος ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της

απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της  δωροδοκίας  και  της  δόλιας

χρεοκοπίας.  

β) δεσμεύονται για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών στο σύνολό τους, στην περίπτωση που η εν

λόγω ανάθεση κατακυρωθεί σε αυτούς.

γ) αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2.Φορολογική ενημερότητα.

3.Ασφαλιστική Ενημερότητα.

4. Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο.

5. Επίσης θα πρέπει να προσκομισθούν τουλάχιστον πέντε (5) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από

την πραγματοποίηση αντίστοιχων εκδηλώσεων στο εξωτερικό.

     5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι

τις  22 Οκτωβρίου    2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στο Γραφείο Τουρισμού της Π.Ε.

Ημαθίας,  Μητροπόλεως  44,  59132  Βέροια,  1ος  όροφος και  η  κατάθεσή  της  γίνεται  είτε

αυτοπροσώπως, είτε με courier. 

Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μετά  τη  συγκεκριμένη  ημέρα  και  ώρα  θα  θεωρούνται

εκπρόθεσμες και δεν θα παραλαμβάνονται.

Προσοχή:  η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.  ΑΝΟΙΓΜΑ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

- Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 ώρα 09.05

-  Οι  προσφορές  θα  αξιολογηθούν  από  την  υπηρεσία  μας  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Επιπλέον, θα πρέπει



να είναι σύμφωνες με το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών τεχνικών προδιαγραφών,

άλλως θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Προσφορές για μέρος των προμηθευόμενων ειδών,

εναλλακτικές  προσφορές  και  αντιπροσφορές  δε  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως

απαράδεκτες.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  εξής

τηλέφωνο: 2331350230 αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Ανδρεάδου.

                                                                                    

                                                                                      Μ.Ε.Π.
            Ακριβές Αντίγραφο                                                       Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
                                                                                                     Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Κ.Μ.

                                  

              Μαρία Ανδρεάδου                                                  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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