
 -1

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Λάρισα   09  Ιανουαρίου  2019   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                        Αριθμ. Πρωτ. 67 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση      :Διοικητήριο                                          ΠΡΟΣ: Π.Δ. 
Τ.Κ.                :412 22                                                  
Πληροφορίες   : Αικ.Γκέτσιου                                      
Τηλέφωνο       : 2413 506469 
 
 

ΠΡ0ΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την ανάδειξη αναδόχου μεταφορικής εταιρείας που θα 

αναλάβει την μεταφορά διαφημιστικού τουριστικού υλικού σε 
Τουριστικές Εκθέσεις του εξωτερικού στις οποίες θα συμμετέχει η 

Περιφέρεια Θεσσαλίας το έτος 2019 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ / 07-06-2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
2) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπ. Αυτοδιοίκησης..[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] κ.λ.π.. 
  3) Την αρ.15840/156612(ΦΕΚ 4788 τ.Β/26-10-2018) απόφαση του Συντ. 
Αποκεντρ. Διοίκ. Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας "Έγκριση της 146/2018 (ορθή 
επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του ΠΔ. 129/10(ΦΕΚ 
222/τ.Α’/27-12-10)«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει. 
   4) Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 
  5) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» 
6) Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και 
ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις 
διατάξεις που εφαρμόζονται». 
 
7)Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-07-2010/τ. Α΄), «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις). 
8)Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-08-2010/τ.Α’), «Δημοσιονομική 
διαχείριση και ευθύνη». 
9)Τις διατάξεις του Ν. 4071 (ΦΕΚ 85/11-04-2012/τ.Α’), Ρυθμίσεις για την Τοπική 
Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50 ΕΚ και ειδικότερα το άρθρο 176 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της 
οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10)To N. 4257-2014 (ΦΕΚ 93Α΄/14-04-2014) Αρ.37 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων αυτών» 

11)  Την υπ’αριθμ. 201/2018 (ΑΔΑ: 626Ω7ΛΡ-0Ξ6) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα  Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και εξωστρέφειας των Θεσσαλικών Επιχειρήσεων για το 2019 και 
παρακαλούμε για την παροχή σύμφωνης γνώμης του ανωτέρω.  
12)Την υπ’ αριθμ. 15719/17-12-2018 παροχή σύμφωνης γνώμης του ΕΟΤ για την 
έγκριση Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Θεσσαλίας και εξωστρέφειας των 
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων για το έτος 2019  
13) Την αριθμ. 2549/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (ΑΔΑ: Ω63Ε7ΛΡ-ΔΤ6) 
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14) Την α/α 371 με αρ. πρωτ. 233/04-01-2019, με ΑΔΑ : ΨΛΝΧ7ΛΡ-27Ε 2019  

      01-08 &    ΑΔΑΜ 18REQ004311812 2019-01-08 απόφαση ανάληψης 

    δέσμευσης πίστωσης της οικονομικής υπηρεσίας για τη μεταφορά διαφημιστικού –  

      τουριστικού υλικού σε εκθέσεις του εξωτερικού. 

15) Την  ανάγκη μεταφοράς  τουριστικού διαφημιστικού υλικού των τεσσάρων 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  στις Τουριστικές Εκθέσεις του 
εξωτερικού στις οποίες θα συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 
ΚΑΛΟΥΜΕ 

 
Τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισµένη 

οικονομική προσφορά µέχρι και την 15/01/2019, ώρα 10.00 π.µ. για υπηρεσίες   
μεταφοράς τουριστικού διαφημιστικού υλικού (έντυπα, dvd,αφίσες, 
αντιπροσωπευτικά δείγματα αγροτικών ή  καλλιτεχνικών,    προϊόντων αλλά και 
άλλου διαφημιστικού υλικού) των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας,  στο τόπο πραγματοποίησης κάθε Έκθεσης (όπως 
εμφανίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί) εντός του περιπτέρου της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας , με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα συνολική 
οικονομική προσφορά με βάση την τιμή  (ανευ ΦΠΑ).   

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 10.15 π.μ. στις 15/01/2019 
Αναλυτικά η μεταφορά τουριστικού υλικού  θα αφορά  τις παρακάτω εκθέσεις. Οι 
ημερομηνίες διεξαγωγής των εκθέσεων και  οι ενδεικτικές ποσότητες  που  πρόκειται 
να μεταφερθούν έχουν ως εξής: 
 

α/
α 

Τουριστική 
Έκθεση 

Τόπος 
διεξαγωγής 

Έκθεσης 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής  

Έκθεσης 

Ποσότητα 
προς 

μεταφορά  
σε κιλά 

(ενδεικτικό 
εύρος) 

1 ΙΜΤΜ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 
(ΙΣΡΑΗΛ) 

12-13/02/2019 50-150 

2 ITB ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

6-10/3/2019 50-150 

3 WTM ΛΟΝΔΙΝΟ 
(ΑΓΓΛΙΑ) 

5-7/11/2019 50-150 

4 MITT ΜΟΣΧΑ (ΡΩΣΙΑ) 12-14/3/2019 50-150 
5 ΤΑΞΙΔΙ 2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

(ΚΥΠΡΟΣ) 
5-7/04/2019 50-150 

6 TOUR NATUR ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ 
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 

06-09/09/2019 50-150 

7 ΚΟFTA WORD 
TRAVEL FAIR 

ΣΕΟΥΛ (ΚΟΡΕΑ) 06-09/06/2019 50-150 

8 GRECKA 
PANORAMA 
WARSAW 

ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
(ΠΟΛΩΝΙΑ) 

29/11-
01/12/2019 

50-150 

 
 

    Ενδέχεται, για διάφορους λόγους, η Περιφέρεια Θεσσαλίας να μην  συμμετάσχει σε 
όλες τις προαναφερόμενες εκθέσεις. 
 
Οι συμμετέχοντες θα εκδηλώσουν προσφορά  για το σύνολο των εκθέσεων.  

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η συνολική αμοιβή του προμηθευτή  για την συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα υπερβεί  
το ποσό των δεκατεσσάρων  χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €)   
συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (24%),   
Η συνολική δέσμευση (που περιλαμβάνει δυνητική επιπλέον δαπάνη προαίρεσης λόγω 
αύξησης της μεταφερόμενης ποσότητας υλικού)   ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε 
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χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €)   συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (24%), και   θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2019 της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας   Ε.Φ. Κ.Α.Ε. CPV 60161000-4:    «Υπηρεσίες  μεταφοράς δεμάτων ».  
 

 
Δεδομένου ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για τον ασφαλέστερο και 

οικονομικότερο τρόπο μεταφοράς πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ –ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΥΛΙΚΟΥ  
Η ποσότητα (σε κιλά) του προς μεταφορά υλικού,  για  κάθε  Έκθεση, μπορεί να  
αυξηθεί μέχρι 30% της μεγαλύτερης αναγραφόμενης ενδεικτικής ποσότητας  στον 
παραπάνω πίνακα , ανάλογα με τις ανάγκες τη Υπηρεσίας. 
Το προς μεταφορά υλικό της κάθε αποστολής, για την έγκαιρη παράδοσή του, στον 
χώρο της έκθεσης, θα είναι στη διάθεση του μεταφορέα στο χρόνο που υποδεικνύει 
στην οικονομική του προσφορά, πριν από την ημερομηνία έναρξης της κάθε Έκθεσης 
(ο χρόνος αυτός δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημερολογιακές ημέρες).  
Η Ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τις υπηρεσίες παραλαβής, διακίνησης, μεταφοράς  
και έγκαιρης παράδοσης  δεμάτων κάθε έκθεσης, από την έδρα  της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας(Λάρισα), μέχρι τα σημεία παράδοσης (Ελληνικό περίπτερο- Stand 
Περιφέρειας Θεσσαλίας), σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες,  καθ’ υπόδειξη 
της Αναθέτουσας αρχής. 
Η συσκευασία  του υλικού θα   είναι  σε δέματα-κομμάτια αποστολής που δεν 
υπερβαίνουν έκαστο τα 70 κιλά βάρος  και τα 120 εκατοστά  σε μία διάσταση. 
 

 
 
 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς από το αποθηκευτικό χώρο της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας στον εκάστοτε προορισμό (Τουριστική έκθεση). Η μεταφορική εταιρεία 
υποχρεούται να καταβάλει κάθε άλλο ενδεχόμενο έξοδο, εκτελωνισμό, 
αποθηκευτικά ή άλλα έξοδα ή τέλη. Διευκρινίζεται ότι ο εκάστοτε εκπρόσωπος της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για την κάθε έκθεση δεν μπορεί να καταβάλει για την 
μεταφορά του υλικού καμία επιπλέον δαπάνη.  
Η Ανάδοχος για κάθε Έκθεση θα πληρώνεται με βάση την τελική  μεταφερόμενη 
ποσότητα εκθεσιακού υλικού και την προσφερόμενη τιμή ανά κιλό  
Σε περίπτωση που η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζητήσει μείωση των μεταφερόμενων κιλών 
(από την ελάχιστη ποσότητα), η εταιρεία θα πληρωθεί για την ελάχιστη 
αναγραφόμενη στον Πίνακα προς μεταφορά ποσότητα για την συγκεκριμένη έκθεση.  
Προσφορά που θα γίνει με βάση το ογκομετρικό βάρος δεν γίνεται δεκτή.  
Προσφορά που θα δίνει τιμή σε διαφορετικό νόμισμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΕΞΟΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ–
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ  
Τονίζεται ότι τα υλικά θα παραδίδονται στο περίπτερο - stand της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (ΠΘ) που θα αναφέρεται στο φύλλο αναγραφής της Ταχυδρομικής 
Διεύθυνσης της κάθε αποστολής ακριβώς μία ημέρα πριν από την ημέρα έναρξης 
της έκθεσης.  
Σε περίπτωση αλλοίωσης ή καταστροφής ή καθυστερημένης παράδοσης υλικού ο 
μεταφορέας δεν μπορεί να αξιώσει πληρωμή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.  
Σε περίπτωση παράδοσης νωρίτερα ακολουθείται συχνά από τους εκθεσιακούς 
οργανισμούς η πρακτική της αποθήκευσης σε δικό τους αποθηκευτικό χώρο, απ’ όπου 
για να μεταφερθούν στο stand της ΠΘ, επιβάλλεται πρόσθετη δαπάνη. Ο ανάδοχος 
τότε υποχρεούται να εξασφαλίσει μέσω του συνεργάτη του στο εξωτερικό τόσο την 
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περαιτέρω μεταφορά, όσο και την καταβολή της σχετικής δαπάνης στον συγκεκριμένο 
Εκθεσιακό Οργανισμό.  
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή σε Εκθέσεις που  θα προκύψουν δαπάνες  
εκτελωνισμού  ή αποθήκευσης. 
Ο ανάδοχος, με την συγκέντρωση ολόκληρου του προς μεταφορά  υλικού της 
κάθε έκθεσης,  από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και πριν την αποστολή 
του,   ενημερώνει ηλεκτρονικά την υπηρεσία για τα στοιχεία της μεταφοράς 
(δέματα-κομμάτια, παλλέτες, κιλά κα)  

 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι το πέρας των εκθέσεων. 
 
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ  
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά το πέρας κάθε Έκθεσης με την προσκόμιση από 
τον ανάδοχο του τιμολογίου και των λοιπών παραστατικών για την καταβολή των 
επιπλέον χρεώσεων.  
Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 

 
 

 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε φυσικά, ή νομικά πρόσωπα, 
ή ενώσεις προσώπων, ή κοινοπραξίες που εδρεύουν στην ημεδαπή, στα Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και στα Κράτη 
–Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες 
που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε 
Κράτη, τα οποία έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, αρκεί να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και 
εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης σύμφωνα με το 
άρθρο 25 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016). 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την 
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 
αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 
(courier) στην έδρα της Δ/νσης Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ταχυδρομική Δ/νση 
Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, Λάρισα, Τ.Κ. 41110 . στο Γραφείο 211 μέχρι την 
15/01/2019 και ώρα  10.00 πμ. 
 
Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έγκαιρα.  
 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 
προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός σφραγισμένου φακέλου ο οποίος εξωτερικά  
αναγράφει τα εξής: 
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Μέσα στο φάκελο προσφοράς, υποχρεωτικά θα υπάρχουν συμπληρωμένα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (συνημμένο Υπόδειγμα 1)  του νομίμου 
εκπροσώπου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρ. 73 παρ. 1 και παρ. 2α, 
2β και ότι θα προσκομιστούν προσηκόντως τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης - αποδεικτικά μέσα, εάν αυτά του ζητηθούν εφόσον είναι 
προσωρινός μειοδότης 

2. Έντυπο Προσφοράς (Υπόδειγμα 2) 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ  
Ο υποψήφιος ανάδοχος που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή (με ΦΠΑ) θα πρέπει να 
προσκομίσει στην υπηρεσία εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σχετικού εγγράφου τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν ότι δεν 
εμπίπτει στις καταστάσεις των παρ. 1 & 2 του αρθρ. 73 του Ν. 4412/2016 για τις 
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται. 
 
Πληροφορίες – διευκρινίσεις: τηλ. 2413 506 469-212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: …………………………… 
ΔΝΣΗ:……………………….. 
ΤΗΛ:  …………………..                                                       
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για την .αρ. πρωτ. 67/09-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για υπηρεσίες   μεταφοράς (αεροπορικώς) τουριστικού διαφημιστικού υλικού  της 
Περιφέρειας  Θεσσαλίας  στα  περίπτερά της σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις  

(Να μη ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο) 
                                  
                                                                   ΠΡΟΣ 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Δνση Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού 
Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, Λάρισα  
Γραφείο 211 

 
 
 

 



 -6

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
α) Η παραλαβή  και η παράδοση του μεταφερόμενου υλικού  θα γίνει έπειτα από 
συνεννόηση µε την αρµόδια ∆/νση , σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
β) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντι στον µειοδότη 
ανάδοχο σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της  συμμετοχής της σε μία, 
περισσότερες  ή ακόμη και όλες τις εκθέσεις. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

 
 
 
        Ε.Π. 
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
             
 
 
 

 Πίνακας  ανακοινώσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας  
 Ηλεκτρονική Εφηµερίδα  της Περιφέρειας Θεσσαλίας  

www.thessaly.gov.gr 
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Υπόδειγμα 2 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(υποβάλλεται συμπληρωμένο) 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

Α.Φ.Μ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.  

ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL  
 
 
 

Ημερομηνία: ……………… 
 
 

                                                         Για τον υποψήφιο Ανάδοχο 
 
 
 

                                                                                                     
Σφραγίδα / Υπογραφή  

                                                                                               
Ονοματεπώνυμο  

                                                                               Νομίμου Εκπροσώπου 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Αναγράψτε την  προσφερόμενη τιμή ανά κιλό καθώς και το συνολικό κόστος,  άνευ ΦΠΑ  

(συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα άλλα  έξοδα, εκτελωνισμού, αποθηκευτικά, τέλη  κα  που 
καταβάλλονται ξεχωριστά), με ακρίβεια δύο  δεκαδικών  ψηφίων ,    καθώς και τον χρόνο παραλαβής  

του  προς παράδοση τουριστικού υλικού από τις έδρες των Περιφ.Ενοτήτων,  σε ημέρες πριν την έναρξη 
της  κάθε Έκθεσης  

 

α/α Τουριστική Έκθεση 
Τόπος 

διεξαγωγής 
Έκθεσης 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής  

Έκθεσης 

Ποσότητ
α προς 

μεταφορ
ά  σε κιλά 
(ενδεικτικ
ό εύρος) 

Χρόνος 
παραλαβής 
του υλικού 

από τον 
μεταφορέα 
– σε ημέρες   

πριν την 
έναρξη της 

Έκθεσης 

Τιμή ανά 
κιλό 

(άνευ 
ΦΠΑ) 

μεταφερό
μενου 
υλικού 

σε € 

Συνολικό 
Κόστος 
(Άνευ 

ΦΠΑ)   σε 
€ 

1 ΙΜΤΜ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 
(ΙΣΡΑΗΛ) 

12-13/02/2019 50-150    

2 ITB ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 

6-10/3/2019 50-150    

3 WTM ΛΟΝΔΙΝΟ 
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 

5-7/11/2019 50-150    

4 MITT ΜΟΣΧΑ (ΡΩΣΙΑ) 12-14/3/2019 50-150    
5 ΤΑΞΙΔΙ 2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

(ΚΥΠΡΟΣ) 
05-07/4/2019 50-150    

6 TOUR NATUR ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ 
(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 

06-09/06/2019 50-150    

7 ΚΟFTA WORD TRAVEL 
FAIR 

ΣΕΟΥΛ (ΚΟΡΕΑ)  06-09/06-2019 50-150    

8 GRECKA PANORAMA 
WARSAW 

ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
(ΠΟΛΩΝΙΑ) 

29/11-01-
12/2019 

50-150    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (άνευ ΦΠΑ)  
ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛ0  
 

Σημείωση: Ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει για κάθε  Έκθεση, το προς  μεταφορά διαφημιστικό, τουριστικό υλικό 
από την έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ( Λάρισα) 


