
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη, 15 Νοεμβρίου  2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 807569(1366) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

  

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

Ταχ. Κώδικας : 60132  

Πληροφορίες : Δρ. Ευαγγελία Μυλωνά  

Τηλέφωνο  : 2351 351 215  

Fax : 2351 020 036   

  Email : e.mylona@pieria.pkm.gov.gr Κοιν.: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 

 

 

 

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

                            (CPV: 63512000-1) 

 

 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης       

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010). 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών” και ιδίως τα άρθρα  118 και 328 του βιβλίου ΙΙ “Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)”, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021) ‘’Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία’’. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 “Οργανισμός της ΠΚΜ” (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως 

τροποποιήθηκε με τις αρίθμ.81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016). 

5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/τ.Α’/2014) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (Φ.Ε.Κ. 

145/τ.Α΄/5-8-2016). 

7. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012(ΦΕΚ85/τ.Α’/11-4-2012) ¨Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 

την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨. 
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8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-7-2010) “Πρόγραμμα Διαύγεια”. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011(ΦΕΚ204/τ.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”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/2.2.2014). 

10. Την αρίθμ.57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης” (ΦΕΚ 1781 τ.Β’). 

11. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 περί “Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου”. 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 /τ.Α΄) “Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Την αριθμ.οικ.72217(1346)/31-01-2022 (ΦΕΚ 458/τ.Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”. 

14. Την αριθμ.οικ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) Απόφαση 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων 

ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες. 

15. Την αριθμ. πρωτ. 427146(5158)/31-08-2018 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τουρισμού 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

16. Η αριθμ. 50/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  (Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/22-07-

2022) “Έγκριση 2ης τροποποίησης αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022” (ΑΔΑ: ΨΘΣΓ7ΛΛ-Ε77). 

17. Την αριθμ.πρωτ.οικ. 649742(1057)/14-09-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011238744) εισήγηση -

πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας. 

18. Την αριθμ. 664003(2406)/20-09-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:9Ρ4Λ7ΛΛ-

0ΗΦ) ποσού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022, με αριθμό καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας: 3576  (ΑΔΑΜ: 22REQ011270634). 

. 

 

 

1. Αντικείμενο Ανάθεσης. 

Υλοποίηση δύο προγραμμάτων φιλοξενίας δημοσιογράφων και επαγγελματιών του τουρισμού, για την 

παραγωγή θετικής δημοσιότητας & προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφερειακής 

Ενότητας Πιερίας. 

 

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η εκπόνηση δύο αναλυτικών πλάνων της εμπειρίας για 

τους δημοσιογράφους ή επαγγελματίες του τουρισμού στους ακόλουθες θεματικούς άξονες: 

1. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού   
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2. Οινοτουρισμός και τοπική γαστρονομία 

 

Τα πλάνα θα πρέπει να περιλαμβάνουν:  

 

I. Την ανάπτυξη της τουριστικής ιστορίας και εμπειρίας με δημιουργικό τρόπο  

II. Το αναλυτικό δρομολόγιο της εμπειρίας και φιλοξενίας όπου θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται η συσχέτιση της εμπειρίας και προτεινόμενου προγράμματος με τους 

στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει το Γραφείο Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας 

III. Εκτέλεση του προγράμματος φιλοξενίας δημοσιογράφων διαμορφωτών κοινής 

γνώμης και επαγγελματιών του τουριστικού χώρου αριθμό συμμετεχόντων επτά (7) 

άτομα και συγκεκριμένα πέντε άτομα από την Ελλάδα και οι δύο θα προέρχονται από 

μία από τις χώρες που θεωρούνται  αγορές-στόχοι και θα αποφασίσει η Αναθέτουσα 

Αρχή σε κάθε θεματική ενότητα. Οι χώρες που θεωρούνται αγορές- στόχοι για την 

Αναθέτουσα Αρχή είναι Ολλανδία, Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Αγγλία, Ρουμανία. 

 
 

Αναθέτουσα Αρχή Γραφείο Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας 

Πιερίας 

Αντικείμενο Υλοποίηση δύο προγραμμάτων φιλοξενίας 

δημοσιογράφων και επαγγελματιών του 

τουρισμού, για την παραγωγή θετικής 

δημοσιότητας & προώθηση του τουριστικού 

προϊόντος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 

(CPV: 63512000-1) 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ  10.000 € 

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 

4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών 

  Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09.00 π.μ. 

 

 

 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.  
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Ως δημοσιογράφοι νοούνται  εκπρόσωποι ΜΜΕ με πανελλήνια ή διεθνή εμβέλεια, παρουσιαστές 

τηλεοπτικών εκπομπών σε τηλεοπτικά κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας, δημοσιογράφοι «τουριστικών 

στηλών» ή εντύπων εξειδικευμένων στις ειδικές μορφές τουρισμού σε έντυπα πανελλήνιας εμβέλειας, 

ή bloggers κύρους ή διαμορφωτές ψηφιακής γνώμης (influencers) με θέμα τα ταξίδια. 

 

Ως επαγγελματίες τουρισμού νοούνται εκπρόσωποι από μεγάλα τουριστικά γραφεία των Αθηνών ή 

των ξένων αγορών στόχων, αεροπορικές εταιρίες, γραφεία οργάνωσης συνεδρίων, διοργανωτές 

ταξιδιών κινήτρων με έδρα την Ελλάδα ή τις χώρες που αποτελούν αγορές-στόχοι και θα υποδειχθούν 

από την αναθέτουσα Αρχή. 

 

Οι εμπειρίες που θα ζήσουν οι προσκεκλημένοι θα συμφωνηθούν με τα αρμόδια στελέχη του 

Γραφείου Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας με στόχο να ικανοποιούνται οι ανάγκες προβολής.  

 

Οι προσκεκλημένοι σε κάθε fam trip θα έχουν μία ολιγοήμερη παραμονή στην Πιερία με δύο 

διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων ή πέντε αστέρων. 

 

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του προγράμματος φιλοξενίας σε κάθε fam trip, θα περιλαμβάνει, πέρα 

από την περιήγηση στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της Πιερίας, πραγματοποίηση 

συναντήσεων με τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργάνωση παρουσίασης της 

πολιτισμικής, γαστρονομικής, θρησκευτικής παράδοσης της περιοχής και υλοποίηση δράσεων 

βιωματικών εμπειριών.  

 

 

Στο κόστος της συγκεκριμένης δράσης ανά θεματικό fam trip  περιλαμβάνονται:  

• δαπάνες όλων των μετακινήσεων (από την έδρα των δημοσιογράφων προς την Πιερία μετ’ 

επιστροφής), 

• δαπάνες μετακίνησης με Mini bus κατά την ολιγοήμερη παραμονή στην Πιερία 

• δαπάνες  διαμονής δύο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο τεσσάρων ή πέντε αστέρων μετά 

πρωινού,  

• δαπάνες ξενάγησης και συγκεκριμένα αμοιβή ξεναγού στο αρχαιολογικό πάρκο και μουσείο 

του Δίου, αμοιβή συνοδού ή οδηγού βουνού για πεζοπορία στον Όλυμπο,   και όποια άλλη 

ξενάγηση απαιτηθεί κατόπιν υπόδειξης από τα στελέχη του Γραφείου Τουρισμού της Π.Ε. 

Πιερίας.  

• Συγκεκριμένα στο fam trip με θεματική ενότητα «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού» στο κόστος 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δαπάνες πιστοποιημένου εκπαιδευτή ορειβασίας ή 

οδηγού βουνού για αναρρίχηση στον Όλυμπο, πιστοποιημένου εκπαιδευτή canynoning, 

αλεξίπτωτο πλαγιάς και αυτόνομης κατάδυσης, εξοπλισμού mountain bike, καθώς και μια 

ημερήσια κρουαζιέρα κατά μήκος της ακτογραμμής της Πιερίας. 

• δαπάνες εστίασης και οινογευσιγνωσίας (δύο γεύματα την ημέρα σε επισιτιστικές επιχειρήσεις 

ή οινοποιεία του νομού Πιερίας κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή)  
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• δαπάνες παροχής οπτικοακουστικού υλικού και media kit στην ελληνική και την γλώσσα από 

την χώρα –αγορά στόχο που κάθε φορά θα επιλέγει η Αναθέτουσα Αρχή, για την προβολή της 

Π.Ε Πιερίας στους συμμετέχοντες  

• μέτρηση αποτελεσματικότητας και αναφορά δημοσιότητας παραθέτοντας τα αναλυτικά 

αποκόμματα των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δράσης στην 

πρόκληση θετικής δημοσιότητας  

• φωτογραφικό υλικό και υλικό βίντεο από όλες τις ημέρες της δράσης που θα πρέπει να 

παραδοθεί εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της δράσης στο Γραφείο Τουρισμού της 

Π.Ε. Πιερίας καθώς και σύνταξη των απαραίτητων δελτίων τύπου πριν και μετά την 

υλοποίηση της δράσης 

• Τέλος θα πρέπει να δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο και μια παρουσίαση (σε πρόγραμμα 

power point) πενήντα διαφανειών. Με φωτογραφικό υλικό  στην ελληνική γλώσσα και στην 

γλώσσα που θα επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή ανάλογα με την χώρα- αγορά στόχο σε κάθε fam 

trip. Η γραφιστική επιμέλεια της παρουσίασης, η συγγραφή των κειμένων και οι μεταφράσεις 

βαρύνουν τον Ανάδοχο ενώ το φωτογραφικό υλικό θα δοθεί από το αρχείο της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο επιτυχής σχεδιασμός, 

αλλά και η οργάνωση και ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να 

αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω 

ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής:  

 

1. Εμπειρία σε αντίστοιχα έργα τουριστικής προβολής που τεκμηριώνεται με βεβαίωση 

ολοκλήρωσης έργου ή καλής εκτέλεσης έργου ή βεβαίωση – συστατική επιστολή επιτυχούς 

ολοκλήρωσης έργου, από τους φορείς (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) που συνεργάστηκαν μαζί 

του αντίστοιχα,  

2. Διευρυμένο δίκτυο συνεργατών - opinion leaders (δημοσιογράφοι τουριστικού ρεπορτάζ, 

ταξιδιωτικοί πράκτορες, προσωπικότητες παγκόσμιας εμβέλειας, κλπ.) του εξωτερικού, που 

να αποδεικνύεται μέσα από δράσεις προηγούμενων συνεργασιών ή επαφών μαζί τους. 

 

3. Το fam trip με θέμα «Οινοτουρισμός και τοπική γαστρονομία» θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 1 έως 10 Μαρτίου 2023 και το fam trip με θέμα 

«Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού» θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τον Ιούνιο του 

2023. 

 

Το συνολικό έργο θα εκτελεστεί σε συνεννόηση σε ό,τι αφορά τις επιμέρους προδιαγραφές και το 

χρονοδιάγραμμα του έργου με το Γραφείο Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας και θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-6-2023. 
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Η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, για κάθε ένα fam trip και όχι συνολική προσφορά, θα 

γίνει με βάσει τα παρακάτω κριτήρια:  

 

Οικονομική προσφορά ύψους 5.000,00 € (με ΦΠΑ): 100 βαθμοί  

Οικονομική προσφορά μικρότερη των 5.000,00 € θα βαθμολογείται με επιπλέον βαθμούς (0,1 βαθμό 

επιπλέον ανά 10 € με συνεχή κλιμάκωση βαθμολογίας) με μέγιστους επιπλέον βαθμούς τους 20, έτσι 

ώστε η μέγιστη δυνατή βαθμολογία της Οικονομικής προσφοράς να είναι 120. 

Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.  

 

 

Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από τη στάθμιση των παραπάνω κριτηρίων και συγκεκριμένα της 

τεχνικής προσφοράς που θα έχει συντελεστή βαρύτητας 80% και της οικονομικής προσφοράς που θα 

έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.  

Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

U=0,80.ΣΤΠ+0,20.ΟΠ, όπου ΣΤΠ είναι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και όπου ΟΠ είναι η 

βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ανακηρυχθεί ανάδοχος αυτός που υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική 

προσφορά και σε περίπτωση που αυτές ταυτίζονται θα διενεργηθεί κλήρωση. 

 
 

 

                    2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών  

           ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα πρέπει να βρίσκεται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς, πέραν των στοιχείων αποστολέα και τα παρακάτω: «Προσφορά για τη 

σύναψη σύμβασης για Υλοποίηση δύο προγραμμάτων φιλοξενίας δημοσιογράφων και επαγγελματιών 

του τουρισμού, για την παραγωγή θετικής δημοσιότητας & προώθηση του τουριστικού προϊόντος της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας» και την επισήμανση «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια 

Υπηρεσία/Γραφείο Τουρισμού».  

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε φάκελο, ο 

οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει εσώκλειστα δύο (2) υποφακέλους, 

επίσης σφραγισμένους. Ειδικότερα: 

Α)  Έναν υποφάκελο με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

Ι) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

τους: 

1) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για κάποιο από τα παραπτώματα (όπως, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία), που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Σε περίπτωση που υπάρχει εις βάρος υποψηφίου οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική 
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απόφαση για έναν από τους παραπάνω λόγους, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αποκλείσει 

τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία. 

«Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.» 

2) Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόμου. 

3) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι τη 

λήξη της προθεσμίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόμου). 

4) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.( Άρθρο 73 παράγραφος 

2 του ανωτέρω νόμου)  

5) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

6)  Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου 

να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων στις περιπτώσεις 2, 3 και 4  της ως άνω 

υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης. 

Υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο υποψήφιος 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, η παραπάνω υπεύθυνη 

δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης της εταιρίας, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα. 

 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να παρασταθούν  κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών, η οποία θα διεξαχθεί δημόσια, μόνο με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.       

Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του ενδιαφερόμενου πρέπει να περιγράψουν τα παρακάτω:  
 
A. Εμπειρία σε αντίστοιχα έργα τουριστικής προβολής που τεκμηριώνεται με βεβαίωση ολοκλήρωσης 
έργου ή καλής εκτέλεσης έργου ή βεβαίωση – συστατική επιστολή επιτυχούς ολοκλήρωσης έργου, 
από τους φορείς (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) που συνεργάστηκαν μαζί του με συντελεστή βαρύτητας 
30%.  
 
B. Δίκτυο συνεργατών - opinion leaders (δημοσιογράφοι τουριστικού ρεπορτάζ, ταξιδιωτικοί 
πράκτορες, προσωπικότητες παγκόσμιας εμβέλειας, κλπ.) από τις χώρες στόχους που να 
αποδεικνύεται μέσα από δράσεις προηγούμενων συνεργασιών ή επαφών μαζί τους με συντελεστή 
βαρύτητας 40%.  
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Γ. Σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και υλοποίησης του έργου με συντελεστή βαρύτητας 

30%  

 

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω κριτήρια.  

Η αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80% και η αξιολόγηση της 

οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.  

 

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: ΣΤΠ = 0,30 * Α + 0,40 * Β + 

0,30* Γ όπου: ΣΤΠ = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς που προκύπτει από το άθροισμα των 

γινομένων του κάθε συντελεστή βαρύτητας επι το αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης όπως περιγράφεται 

παραπάνω. 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η βαθμολογία κάθε κριτηρίου 

αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις 

περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία 

αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική 

βαθμολογία όπως προκύπτει από τον τύπο της παρ. 11 του ανωτέρω άρθρου, κυμαίνεται από 100 

έως 120 βαθμούς. 

 

Β) Έναν υποφάκελο με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, η οποία συντάσσεται 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας και 

υπογράφεται από τον προσφέροντα. Πρέπει να κατατεθούν μία οικονομική προσφορά για τις 

δύο δράσεις. 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου της 

παρούσας και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέρους αυτού. 

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. 

Η προσφερόμενη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων. 

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται  

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό . 

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

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

συνυπολογισθεί στην προσφορά του. 

 

 

  Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 

και ώρα 09:00 π.μ. στο Γραφείο Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 

60132, Κατερίνη. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί στην ως άνω διεύθυνση προσωπικώς ή ταχυδρομικώς, επί 

αποδείξει. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, εναλλακτικές προσφορές δεν 

θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό. Οι προσφορές 
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δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει 

διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα. 

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. Οι 

προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και 

δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως 

τους όρους αυτούς. Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν 

περαιτέρω διευκρινίσεων. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τα ερωτήματα απευθύνονται μόνο 

ηλεκτρονικά στο e.mylona@pieria.pkm.gov.gr, υπεύθυνη ενημέρωσης η Δρ. Ευαγγελία Μυλωνά. 

 

          

        3. Παράδοση – Παραλαβή 

• Το υλικό (μέτρηση αποτελεσματικότητας και αναφορά δημοσιότητας παραθέτοντας τα 

αναλυτικά αποκόμματα των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

δράσης στην πρόκληση θετικής δημοσιότητας, το φωτογραφικό υλικό και υλικό βίντεο από 

όλες τις ημέρες της δράσης καθώς και η σύνταξη των απαραίτητων δελτίων τύπου πριν και 

μετά την υλοποίηση της δράσης, τα αρχεία power point,) θα πρέπει να παραδοθεί εντός 

πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη της δράσης στο Γραφείο Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας. 

Τα Παραστατικά θα πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, στην 

αρμόδια Επιτροπή. 

 

 

4. Πληρωμή 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, οπότε 

και ο ανάδοχος θα εκδώσει τα αντίστοιχα παραστατικά. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε 

φορά νόμιμες κρατήσεις στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 

περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

5. Δημοσιότητα 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί: α) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο β) ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με Ν.4782/2021. 

6. Τρόπος Ανάθεσης – Σύναψη σύμβασης 

Μετά την απευθείας ανάθεση η Αναθέτουσα αρχή θα ζητήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης από τον 

ανάδοχο να υποβάλει, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, των ακόλουθων δικαιολογητικών: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. 

• Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. 

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 

πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο προσφέρων : 
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 α) δεν τελεί υπό πτώχευση 

β) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

γ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

δ) δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ε) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

στ) δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

 

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την 

υποβολή τους. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το Α.74 του Ν. 4412/2016. 

  

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης εφόσον πρόκειται για εταιρεία: 

 Ο προσφέρων προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ/ 

ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του Προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την υποβολή των δικαιολογητικών. 
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                   Συνημμένα Παραρτήματα: 

              

                Παράρτημα Ι- Τεχνικές Προδιαγραφές 

                Παράρτημα ΙΙ- Οικονομική Προσφορά 

                Παράρτημα ΙΙΙ- Υπεύθυνη Δήλωση 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 

 

 

                                        ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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Παράρτημα Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές (Πρότυπο)      

Ο/Η…………………………………………….καταθέτω την τεχνική προσφορά μου, αποδεχόμενος/η 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην αρίθμ. 

………….…………...................................πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

Υλοποίηση δύο προγραμμάτων φιλοξενίας δημοσιογράφων και επαγγελματιών του 

τουρισμού, για την παραγωγή θετικής δημοσιότητας & προώθηση του τουριστικού προϊόντος 

της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ  
ΜΕ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
 
 
1 

Ι. Την ανάπτυξη της τουριστικής ιστορίας και εμπειρίας με δημιουργικό τρόπο  

ΙΙ .Το αναλυτικό δρομολόγιο της εμπειρίας και φιλοξενίας όπου θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται η συσχέτιση της εμπειρίας και προτεινόμενου προγράμματος με 

τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει το Γραφείο Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας 

ΙΙΙ.Εκτέλεση του προγράμματος φιλοξενίας δημοσιογράφων διαμορφωτών κοινής 

γνώμης και επαγγελματιών του τουριστικού χώρου αριθμό συμμετεχόντων επτά 

(7) άτομα και συγκεκριμένα πέντε άτομα από την Ελλάδα και οι δύο θα 

προέρχονται από μία από τις χώρες που θεωρούνται  αγορές-στόχοι και θα 

αποφασίσει η Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε θεματική ενότητα. Οι χώρες που 

θεωρούνται αγορές- στόχοι για την Αναθέτουσα Αρχή είναι Ολλανδία, Γερμανία, 

Πολωνία, Ουγγαρία, Αγγλία, Ρουμανία 

 

 
2 

Ως δημοσιογράφοι νοούνται  εκπρόσωποι ΜΜΕ με πανελλήνια ή διεθνή εμβέλεια, 

παρουσιαστές τηλεοπτικών εκπομπών σε τηλεοπτικά κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας, 

δημοσιογράφοι «τουριστικών στηλών» ή εντύπων εξειδικευμένων στις ειδικές μορφές 

τουρισμού σε έντυπα πανελλήνιας εμβέλειας, ή bloggers κύρους ή διαμορφωτές ψηφιακής 

γνώμης (influencers) με θέμα τα ταξίδια. 

 

 

 
 

2α 

Ως επαγγελματίες τουρισμού νοούνται εκπρόσωποι από μεγάλα τουριστικά γραφεία των 

Αθηνών ή των ξένων αγορών στόχων, αεροπορικές εταιρίες, γραφεία οργάνωσης 

συνεδρίων, διοργανωτές ταξιδιών κινήτρων με έδρα την Ελλάδα ή τις χώρες που 

αποτελούν αγορές-στόχοι και θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

 
 
 

2β 

Οι εμπειρίες που θα ζήσουν οι προσκεκλημένοι θα συμφωνηθούν με τα αρμόδια στελέχη 

του Γραφείου Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας με στόχο να ικανοποιούνται οι ανάγκες 

προβολής.  

 

 

 
2γ 

Οι προσκεκλημένοι θα έχουν μία ολιγοήμερη παραμονή στην Πιερία με δύο  
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διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων ή πέντε αστέρων 

2δ Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του προγράμματος φιλοξενίας, θα περιλαμβάνει, πέρα από 

την περιήγηση στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της Πιερίας, πραγματοποίηση 

συναντήσεων με τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργάνωση παρουσίασης της 

πολιτισμικής, γαστρονομικής, θρησκευτικής παράδοσης της περιοχής.  

 

 

 
 
 

2ε 

• δαπάνες όλων των μετακινήσεων (από την έδρα των δημοσιογράφων προς την 

Πιερία μετ ’επιστροφής), 

• δαπάνες μετακίνησης με Minibus κατά την ολιγοήμερη παραμονή στην Πιερία 

• δαπάνες  διαμονής δύο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο τεσσάρων ή πέντε 

αστέρων μετά πρωινού,  

• δαπάνες ξενάγησης και συγκεκριμένα αμοιβή ξεναγού στο αρχαιολογικό πάρκο 

και μουσείο του Δίου, αμοιβή συνοδού ή οδηγού βουνού για πεζοπορία στον 

Όλυμπο και όποια άλλη ξενάγηση απαιτηθεί κατόπιν υπόδειξης από τα στελέχη 

του Γραφείου Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας. 

• δαπάνες εστίασης (δύο γεύματα την ημέρα σε επισιτιστικές επιχειρήσεις του 

νομού Πιερίας κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή) 

• δαπάνες παροχής οπτικοακουστικού υλικού και mediakit στην ελληνική και 

πολωνική γλώσσα για την προβολή της Π.Ε Πιερίας στους συμμετέχοντες σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ήδη ικανοποιητικό υλικό πληροφόρησης 

από τους κατά τόπου φορείς 

• Συγκεκριμένα στο fam trip με θεματική ενότητα «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού» 

στο κόστος θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δαπάνες πιστοποιημένου 

εκπαιδευτή ορειβασίας ή οδηγού βουνού για αναρρίχηση στον Όλυμπο, 

πιστοποιημένου εκπαιδευτή canynoning, αλεξίπτωτο πλαγιάς και αυτόνομης 

κατάδυσης, εξοπλισμού mountain bike, καθώς και μια ημερήσια κρουαζιέρα κατά 

μήκος της ακτογραμμής της Πιερίας. 

• δαπάνες εστίασης και οινογευσιγνωσίας (δύο γεύματα την ημέρα σε επισιτιστικές 

επιχειρήσεις ή οινοποιεία του νομού Πιερίας κατόπιν συνεννόησης με την 

Αναθέτουσα Αρχή)  

• δαπάνες παροχής οπτικοακουστικού υλικού και media kit στην ελληνική και την 

γλώσσα από την χώρα –αγορά στόχο που κάθε φορά θα επιλέγει η Αναθέτουσα 

Αρχή, για την προβολή της Π.Ε Πιερίας στους συμμετέχοντες  

 

 

 

 
 

• μέτρηση αποτελεσματικότητας και αναφορά δημοσιότητας παραθέτοντας τα  
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2στ 

αναλυτικά αποκόμματα των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της δράσης στην πρόκληση θετικής δημοσιότητας  

 

 
 
 
 

2ζ 

• φωτογραφικό υλικό και υλικό βίντεο από όλες τις ημέρες της δράσης που θα 

πρέπει να παραδοθεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη της δράσης 

στο Γραφείο Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας καθώς και  

• σύνταξη των απαραίτητων δελτίων τύπου πριν και μετά την υλοποίηση της 

δράσης 

• θα πρέπει να δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο και μια παρουσίαση (σε πρόγραμμα 

power point) πενήντα διαφανειών. Με φωτογραφικό υλικό  στην ελληνική γλώσσα 

και στην γλώσσα που θα επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή ανάλογα με την χώρα- 

αγορά στόχο σε κάθε fam trip. Η γραφιστική επιμέλεια της παρουσίασης, η 

συγγραφή των κειμένων και οι μεταφράσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο ενώ το 

φωτογραφικό υλικό θα δοθεί από το αρχείο της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Παράρτημα ΙΙ – Οικονομική Προσφορά (πρότυπο) 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:                                                                                                                               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΠΟΛΗ :  

Α.Φ.Μ.  :  

ΔΟΥ:   

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

Φax: 

Email : 

Με την παρούσα προσφορά μου δηλώνω ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της αριθμ. οικ. 

…... …………… πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 

 

 

Είδος δαπάνης 

Προσφερόμενη τιμή  

(χωρίς Φ.Π.Α. σε €) 

 

Φ.Π.Α. (σε €) Συνολική αξία (με 

Φ.Π.Α. σε €) 

Υλοποίηση δύο προγραμμάτων 

φιλοξενίας δημοσιογράφων και 

επαγγελματιών του τουρισμού, για 

την παραγωγή θετικής 

δημοσιότητας & προώθηση του 

τουριστικού προϊόντος της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 

(CPV: 63512000-1) 

   

Σύνολο    

 

 

Ημερομηνία 

 

                                                                                                   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

                                                                                                     Ονοματεπώνυμο  

 

 

         

                                                                                                Σφραγίδα & υπογραφή 
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  Παράρτημα IΙΙ- Υπεύθυνη Δήλωση 

                                                                                  

                                                                                      

                                                                       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
                                                                                                 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Ε-mail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία 

«…………………………» και το διακριτικό τίτλο «……………………..» που εδρεύει στην 

……………………….…., στην οδό 

………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: ……………………., Δ.Ο.Υ.: ………………………. : 

1. αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ.       πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Ι αυτής 

2. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
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- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

-απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000. 

-τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. 

-παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

3. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

4. η ανωτέρω εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

5. η ανωτέρω εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων 

και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

6. δεν έχει επιβληθεί στην ανωτέρω εταιρεία η ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και 

γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Ημερομηνία:      … /…/ 20… 

 

                                                                                                                                                       Ο – Η Δηλών 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 (Υπογραφή)  
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