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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ:  “Κάλυψη  δαπανών  επαγγελματιών  (οινοπαραγωγών)  για  την  προβολή  της  Περιφέρειας

Κεντρικής  Μακεδονίας  μέσω  της  πραγματοποίησης  δράσης  με  στόχο  την  προώθηση  θεματικών

μορφών τουρισμού”

                                                            
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1.Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Δ/σης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ.226/Α΄/27-
12-2010),  του οποίου η τροποποίηση εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016)

3.Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  Α΄/147/8-8-2016)  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

4.Τις  διατάξεις  του  Ν.4270/2014  Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 
5.Το Π.Δ.80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

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

7.Το  Ν.4013/2011  (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”  , όπως  τροποποιήθηκε  και
ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2-2-2014)

8.Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23.5.2017)
Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
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9.Την  αριθμ.2302/25-9-2018 Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί
έγκρισης διάθεσης πίστωσης

10.Την αριθμ.453002/11737/2-10-18 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α  3442 (ΑΔΑ:673Π7ΛΛ-ΕΧΚ, Α.Δ.Α.Μ.

18REQ003770903),  η  οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με α/α 3278,  συνολικού ποσού Είκοσι Χιλιάδων  Ευρώ  (20.000,00€)  και

βαρύνει  τον  Προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  έτους  2018  (Πρόγραμμα  Ποσοστού

Επενδυτικών  Δαπανών  ΚΑΠ  Ευθύνης  ΠΚΜ)  και  συγκεκριμένα  τον  ΚΑΕ  02.21.00.725.9899.ια.01-Τουριστική

προβολή ΠΚΜ-002459-0

11.Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. έτους 2018, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 361/28-12-17

(ΑΔΑ: 6ΓΤ37ΛΛ-ΞΗ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

12.Το αριθμ.318/19-1-18 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που αφορά στην παροχή σύμφωνης

γνώμης επί του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. Έτους 2018.

13.Την αριθμ.128/25-6-18 (ΑΔΑ: ΩΑΕΤ7ΛΛ-ΚΤΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

με θέμα «Έγκριση για την 1η τροποποίηση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της ΠΚΜ έτους 2018».

14.Το αριθμ.8595/9-7-18 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που αφορά στην παροχή σύμφωνης

γνώμης επί της 1ης τροποποίησης του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. Έτους 2018.

15.Το  αριθμ.507645/1017/11-10-2018  έγγραφο  αίτημα  της  Δ/νσης  Τουρισμού  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας

16.  Τη  με  αριθμ.156/16-06-2017  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (ΦΕΚ
2142/Β΄/22-6-2017)  περί  μεταβίβασης  αρμοδιότητας  της  απευθείας  ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο
στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

17. Την αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση  Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και

στον Εκτελεστικό Γραμματέα,  καθώς και  παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και

άλλων πράξεων “ME ENTOΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτλεστικό Γραμματέα,

στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,

Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και  Αυτοτελών  Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας  (ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017), ενότητα Β.5), παράγραφος 2, όπως η παράγραφος τροποποιήθηκε με

την αριθμ.οικ.243018(3917)/16-6-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Τροποποίηση

της  υπ'  αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017  Απόφασης   του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί

μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  και  παροχής  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων

πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” (ΦΕΚ 2187/Β΄/27-6-2018)

        Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία  ανάθεσης   κατ' άρθρο 118 του Ν.4412/2106 (ΦΕΚ

Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ

και  2014/25/ΕΕ)  της  “Κάλυψης  δαπανών  επαγγελματιών  (οινοπαραγωγών)  για  την  προβολή  της

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  μέσω  της  πραγματοποίησης  δράσης  με  στόχο  την  προώθηση

θεματικών  μορφών  τουρισμού”  με  κριτήριο    ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 (cpv: 63510000-7-

Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες).

2



  

ψ

      Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης συνολικά ανέρχεται  στο ποσό των   Είκοσι Χιλιάδων

Ευρώ  (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  (16.129,03€ άνευ Φ.Π.Α.).  

   Η παρούσα  Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

        1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

     Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κάλυψη δαπανών επαγγελματιών για την προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Άξονα Η΄ με τίτλο «Κάλυψη δαπανών επαγγελματιών για την προβολή της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2018. 

   Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Η΄ του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2018 με τίτλο «Κάλυψη
δαπανών  επαγγελματιών  για  την  προβολή  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»,  για  την  πραγματοποίηση
δράσης με στόχο την προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού.

    Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των δράσεων του ανωτέρω Άξονα, αναλαμβάνει την κάλυψη
των δαπανών επαγγελματιών που θα συμβάλλουν (άμεσα ή έμμεσα) στην περαιτέρω προβολή του τουριστικού
προϊόντος της περιφέρειας. 

     Πιστεύοντας  ακράδαντα ότι  ο  τουρισμός είναι  άρρηκτα συνδεδεμένος  με  την γαστρονομία,  και  έχοντας

επενδύσει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες ενέργειες, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα μεταφέρει σε μία

μεγάλη και ώριμη αγορά του εξωτερικού (π.χ. Γαλλία, Γερμανία κ.α.) οινοπαραγωγούς οι οποίοι διαθέτουν αξιόλογα

επισκέψιμα  οινοποιία,  αξιοποιώντας  έτσι  τη  δυναμική  των  γαστρονομικών  διαδρομών  και   προβάλλοντας  τον

γαστρονομικό πλούτο της περιοχής μας.                                        

     Ο Οινοτουρισμός και η γαστρονομία γενικότερα αποτελεί βασική συνιστώσα του τουριστικού προϊόντος της
Περιφέρειάς  μας και  μπορεί  να αποτελέσει,  δυνητικά ένα ακόμη τρόπο δημιουργίας  τουριστικού ρεύματος,  με
απώτερο σκοπό την αύξηση των τουριστικών ροών προς την περιοχή μας.

    Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή
μεταφορά των επαγγελματιών και την επιτυχημένη πραγματοποίηση της δράσης. Συγκεκριμένα θα επιμεληθεί τα
ακόλουθα:  

- Την επιλογή ημερομηνίας και τόπου όπου θα λάβει χώρα η δράση σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή και
έπειτα  από  την  έγκρισή  της.  Η  δράση  θα  πραγματοποιηθεί  σε  συνεργασία  με  τον  σύνδεσμο  του  ΕΟΤ  της
επιλεγόμενης χώρας.

- Την κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής 3-4 οινοπαραγωγών που διαθέτουν επισκέψιμα
οινοποιεία

- Την κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής και για δύο (2) εκπροσώπους της Αναθέτουσας
Αρχής 

- Τη διερμηνεία

- Τη μεταφορά προϊόντων, προωθητικού υλικού κλπ.

- Την ενοικίαση χώρου και οπτικοακουστικού εξοπλισμού, τις ενέργειες προβολής κ.α. για την πραγματοποίηση
παρουσίασης 

-Το δημιουργικό της παρουσίασης, καθώς και το δημιουργικό και την εκτύπωση τριακοσίων (300)  προσκλήσεων
και ενός (1) banner της εκδήλωσης

Με κάθε τρόπο ο ανάδοχος οφείλει να  διασφαλίσει την επιτυχημένη πραγματοποίηση της δράσης. Ο Ανάδοχος θα
πρέπει να αναλάβει την κάλυψη τυχόν επιπλέον εξόδων πραγματοποίησης της δράσης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης υλικών κατά την μεταφορά, ο Ανάδοχος φέρει την αστική και

ποινική ευθύνη έναντι τρίτων.
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

        Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν

κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της

Συμφωνίας  για  τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει  τη Συμφωνία περί

Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία  κυρώθηκε  από  την  Ελλάδα  με  το  ν.

2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει

ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.

                                               3.ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Το πρώτο παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, όπου

θα περιγράφονται αναλυτικά οι προτάσεις του αναδόχου. 

  Τα τελικά παραδοτέα θα πρέπει να παραδοθούν σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

        

                                                          4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

         Ο τρόπος πληρωμής προσδιορίζεται ως ακολούθως: 

 το 50% του συνολικού συμβατικού τιμήματος θα πληρωθεί με την παραλαβή του πρώτου παραδοτέου

και μετά την έγκριση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης

και Παραλαβής της Σύμβασης.

 Το υπόλοιπο 50% του συνολικού συμβατικού τιμήματος θα πληρωθεί κατά τη λήξη της σύμβασης και

μετά την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και

Παραλαβής της Σύμβασης.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται

με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά

νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ

μέρους  του  καταθέσεως  των  αντίστοιχων  παραστατικών  στοιχείων  και  εγγράφων  (τιμολόγια,  αποδείξεις,

πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που

τον  βαρύνουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  νομοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις.  Τυχόν  τραπεζικά  τέλη  ή

κρατήσεις  βαρύνουν  τον  ανάδοχο.  Από  κάθε  τιμολόγιο  του  αναδόχου  θα  γίνονται  οι  νόμιμες  παρακρατήσεις

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.               

                                                       5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

            Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να είναι  δακτυλογραφημένες, να έχουν συνταχθεί

στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

   Ο  φάκελος  κάθε  Προσφοράς,  ο  οποίος  πρέπει  να  είναι  σφραγισμένος  και  απαραίτητα να  φέρει  την

επωνυμία  και  τη  διεύθυνση  του  διαγωνιζομένου  καθώς  επίσης  και  την  ένδειξη  Προσφορά  σχετικά  με  την

αριθμ.452493(11713)/6-12-2018  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  ανάθεση  κατ'  άρθρο  118  του

Ν.4412/2106  της  “Κάλυψης  δαπανών  επαγγελματιών  (οινοπαραγωγών)  για  την  προβολή  της

Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας  μέσω της πραγματοποίησης δράσης με στόχο την προώθηση

θεματικών μορφών τουρισμού” , περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους (τρεις) 3 υποφακέλους με τους

κατωτέρω τίτλους: 
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  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»   (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ), ο οποίος θα πρέπει να είναι σφραγισμένος
Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου, πρέπει να περιλαμβάνεται  το εξής: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986(Α΄75),  όπως εκάστοτε ισχύει, του νομίμου εκπροσώπου του 

προσφέροντος, προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.-Τμήμα Προμηθειών, δίχως 

να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ,  όπου δηλώνονται τα κάτωθι:

i)  ότι  η  προσφορά ισχύει  και  δεσμεύει  τον  συμμετέχοντα  για  90 ημέρες   από την επόμενη της  ημερομηνίας

αποσφράγισης των προσφορών,

ii)  ότι  έλαβε  γνώση  και  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  παρούσας  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

iii) ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο, από όπου θα προκύπτει η επαγγελματική του δραστηριότητα

(και να δηλώνεται υποχρεωτικά ποιο επιμελητήριο είναι εγγεγραμμένος)

iv) ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

σχετικά με τα εξής αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,

Σημειώνεται  σε ό,τι  αφορά το  ποινικό μητρώο,  ότι  η υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται  ΜΟΝΟ από τον νόμιμο

εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρίας, αλλά θα αφορά-θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σχετική ποινική καταδίκη

με αμετάκλητη απόφαση για όλους τους υπόχρεους για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ.1 του

Ν.4412/2016, ήτοι:  αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών

(O.E. και Ε.Ε.), για όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), για τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

v)  ότι  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τελεί  υπό

αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

vi)  ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος καθώς και να δηλώνονται οι οργανισμοί  κοινωνικής ασφάλισης

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης)

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί   η προσκόμιση

όλων των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον μειοδότη  προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ανάθεσης:

1) Πιστοποιητικό/βεβαίωση  εγγραφής  στο  οικείο  επαγγελματικό  μητρώο,  το οποίο  εκδίδεται  από  το  οικείο
Επιμελητήριο 
  
2)Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους δεν έχουν καταδικαστεί  με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά ορίζονται στις

διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
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αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (O.E.  και  Ε.Ε.),

προσκομίζεται αντίγραφο ποινικού μητρώου για τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), προσκομίζεται αντίγραφο ποινικού μητρώου για τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

4) Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται  ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν 
έχει υπαχθεί σε εξυγίανση ούτε σε αναγκαστική διαχείριση,  εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο.
Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση, εκδίδεται από το 
οικείο Πρωτοδικείο.  Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η.  Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα οικονομικούς φορείς  οποία αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων

5) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών/υπηρεσία TAXISNET,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του
6) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Πιστοποιητικό αρμόδιας  κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από τον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι  ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας  και  επικουρικής)  στους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  στους  οποίους  είναι  υπόχρεος  σε  καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών.
7) Σε περίπτωση νομικού προσώπου: 

 Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η

νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις

τυχόν τροποποιήσεις τους.  Απαιτούνται τα εξής έγγραφα:

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες:

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή
στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου -  κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο
ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες:

  Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-
ΕΠΕ)

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική     εκτύπωση από το
μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν:

-η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, -όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

-το/τα πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού

(νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κ.λ.π.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία

εκπροσώπησης,

- καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση  στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014,

ανάλογα με το είδος του εγγράφου, δημόσιου ή ιδιωτικού και εν προκειμένω:

α)Τα δημόσια έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των

ακριβών αντιγράφων τους και 

β) Τα ιδιωτικά έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων

τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα:

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και  δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η Συνθήκη της Χάγης της 5/10/1961, που

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται

από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Επισημάνεται  ότι  στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και

δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η  Συνθήκη της  Χάγης,  ήτοι  τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα  κατατεθούν θα

πρέπει έχουν την σφραγίδα Apostile και  να είναι  επισήμως μεταφρασμένα ή τα αλλοδαπά έγγραφα που έχουν

σφραγίδα  Apostile  επιτρέπεται  να  κατατεθούν  και  σε  επικυρωμένη  φωτοτυπία  από  Δικηγόρο  και  επισήμως

μεταφρασμένα.

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το  έγγραφο.

Β.Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ), ο οποίος θα πρέπει να είναι σφραγισμένος

Στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του ενδιαφερομένου, πρέπει να περιλαμβάνονται  τα εξής: 

Ι. Βεβαιώσεις   σχετικά με την   εμπειρία σεδιοργάνωση εκδηλώσεων τουριστικής προβολής 

Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν το Δημόσιο, Οργανισμοί κ.λπ. ως αποδεικτικό στοιχείο θα υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλε-

σης που έχει εκδοθεί από την Αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή .

Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν Ιδιωτικοί Φορείς, ως αποδεικτικό στοιχείο θα υποβάλλεται επιστολή του ιδιωτικού φορέα.

Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος υπήρξε υπεργολάβος του έργου, απαιτείται βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Αναθέτουσας Αρχής 

προς τον εργολάβο του έργου, ιδιωτικό συμφωνητικό υπεργολαβίας και αντίγραφα τιμολογίων.

ΙΙ. Περιγραφή του Σχεδιασμού, της μεθοδολογίας και των μέσων οργάνωσης και υλοποίησης του έργου.

 Πρόταση προσέγγισης του έργου, η οποία θα αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει
να προσεγγίσει το έργο και τις μεθόδους/εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει. Η πρόταση πρέπει να αναφέρει: 

-  τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο

-  το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

- τις προτεινόμενες διαδικασίες διοίκησης, προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας του
έργου                     
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Γ  .Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ), ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος 

  Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ότι η οικονομική προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους

προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες, από την επόμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.

    Η συνολική οικονομική προσφορά θα πρέπει να διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, άνευ

ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και η κατά είδος οικονομική προσφορά μόνο αριθμητικώς, σε ευρώ,

άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  και υπογράφεται από τον προσφέροντα.

 Φόροι,  ΦΠΑ,  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων,  κάθε  άλλη  νομική  επιβάρυνση,  ως  και  κάθε  άλλη  δαπάνη  μη  ρητά

καθοριζόμενη  από  την  παρούσα,  επιβαρύνουν  τον  Ανάδοχο  και  θα  πρέπει  να  έχουν  συνυπολογισθεί  στην

προσφορά.

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον  προδιαγεγραμμένο χρόνο

και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν-

διαφέροντος. 

 Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι όποιες πρόσθε-

τες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να κριθεί το αποδε-

κτό ή μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.

 

                                                       6. ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  µε  την  προσφορά  του  δεσμεύεται  να  παράσχει  τις  υπηρεσίες  του  στον

προδιαγεγραμμένο χρόνο και  στην ποιότητα και  επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και  τους όρους της

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα

(90)  ημέρες,  από την επόμενη  της  ημερομηνίας  αποσφράγισης  των προσφορών.  Προσφορά που  ορίζει  στη

σχετική  υπεύθυνη  δήλωση  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  Πρόσκληση  εκδήλωσης

ενδιαφέροντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από

την Υπηρεσία πριν από τη λήξη της προσφοράς, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο

από την παρούσα πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

   

                                                7.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        

H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής σύμφωνα με το
άρθρο 86 του Ν.4412/2016.  

Τα κριτήρια που αφορούν στην αξιολόγηση των  τεχνικών προσφορών έχουν συνολικά συντελεστή βαρύτητας
80% και η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.
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                                                            8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

        Με την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα  αποσφραγισθεί αρχικά  ο υποφάκελος

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί. Για όσες προσφορές  θα αξιολογηθούν θετικά ως προς  τα

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, θα αξιολογηθεί η «Τεχνική προσφορά» που έχει κατατεθεί.  

 Για όσες προσφορές  θα αξιολογηθούν θετικά και ως προς την τεχνική προσφορά, ήτοι θα λάβουν βαθμολογία

τουλάχιστον ίση με 100 βαθμούς,  θα πραγματοποιηθεί αποσφράγιση των «Οικονομικών προσφορών».

Η αξιολόγηση τεχνικών προσφορών θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

α) Σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και υλοποίησης του έργου. Πρόταση προσέγγισης 
του έργου, η οποία θα αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να 
προσεγγίσει το έργο και τις μεθόδους/εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει. Η πρόταση πρέπει να 
αναφέρει: 

-  τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο

-  το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

- τις προτεινόμενες διαδικασίες διοίκησης, προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και διασφάλισης 
ποιότητας του έργου                                                                                      40%

β) Εμπειρία σε διοργάνωση εκδηλώσεων τουριστικής προβολής                                                   60%

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 στις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι
προδιαγραφές. 
Η  βαθμολογία  αυτή  αυξάνεται  μέχρι  120  βαθμούς  για  τις  περιπτώσεις  που  υπερκαλύπτονται  οι  τεχνικές
προδιαγραφές.                                                                                 
      Στη συνέχεια η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε
προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως  εξής:

Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x100

όπου Οικονομική Προσφορά προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να
εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι
το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Είναι  προφανές ότι  ο βαθμός αυτός θα είναι  ένας αριθμός  μικρότερος ή ίσος του 10 (ο μειοδότης,  δηλαδή ο
προσφέρων µε τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10).

 Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Οι  προσφορές  κατατάσσονται  σε  Συγκριτικό  Πίνακα,  κατά  φθίνουσα  σειρά  του  τελικού  βαθμού,  ο  οποίος  προκύπτει  ως
ακολούθως:
 Κατά  την  Τελική  Αξιολόγηση,  υπολογίζεται  η  συνολική  βαθμολογία  των  προσφορών  και  πραγματοποιείται  η
κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο:

ΤΒΣΠ = (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.)

Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%
Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%

Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x100

Τ.Β.Τ.Π.=(Τεχνική Προσφορά Προσφέροντος/Υψηλότερη σε βαθμολογία Τεχνική Προσφορά ) x100

Επικρατέστερος υποψήφιος είναι ο προσφέρων µε το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς  (Τ.Β.Σ.Π.).

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της μονάδας. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά µε το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. Αν υπάρχουν
περισσότεροι Υποψήφιοι με Προσφορές που έλαβαν την ίδια Τεχνική Βαθμολογία, ως Ανάδοχος επιλέγεται ο Υποψήφιος που
προκύπτει κατόπιν κλήρωσης (άρθρο 90, παραγ. 4 του Ν.4412/2016), αφού κληθούν όλοι οι Προσφέροντες που έλαβαν την ίδια
Τεχνική Αξιολόγηση.
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      9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

     Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως,

ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), ώστε να πρωτοκολληθεί προς το

Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Πρωτόκολλο,  Γραφείο 3,

3ος όροφος, 26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη), το αργότερο μέχρι τις 12–12-2018, ημέρα Τετάρτη και

ώρα 12:00 μ.μ.

     Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία

και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.   Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί

δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων, εφόσον αυτοί επιθυμούν ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων την

ίδια  ημέρα και ώρα 14:00 μ.μ..

      Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας www.pkm.gov.gr.        

     Για περαιτέρω πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : 

 Για το αντικείμενο του έργου: στα τηλ. 2313-325442, Δ/νση Toυρισμού Μ.Ε. Θεσ/νίκης (κα Αικ.Κόλια).
 Για  θέματα  υποβολής  των  προσφορών  κτλπ:  στο  τηλ.  2313  319144,  Τμήμα  Προμηθειών  Δ/νσης

Οικονομικού Π.Κ.Μ.  
                                                                         

            

                                                                                                            
                                                                                    Με Εντολή Π.Κ.Μ.

                                                                                                    Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

                              

                                                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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