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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

     Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  προτίθεται να αναθέσει την απευθείας 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική κάλυψη (Μαγνητοφώνηση)  και την απευθείας 
διαδικτυακή μετάδοση (livestreaming)  των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της ΠΙΝ έτους 2018 και της Επιτροπής Διαβούλευσης Ιονίων Νήσων έτους 2018, συνολικού 
προϋπολογισμού μέχρι και του  ποσού των   είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 118 το  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  
κάτω  των ορίων, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
  Κατόπιν αυτού καλούνται όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη 
οικονομική προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
τεχνικής κάλυψης (Μαγνητοφώνηση)  και απευθείας διαδικτυακής μετάδοσης (livestreaming)  
των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ  και της Επιτροπής 
Διαβούλευσης Ιονίων Νήσων  έτους 2018 διάρκειας έως 31-12-2018 και  με δυνατότητα 
παράτασης μέχρι τριών μηνών, όπως τα χαρακτηριστικά αυτής αναφέρονται στα 
Παραρτήματα  Α' + Β΄ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και  να 
καταθέσουν το φάκελο προσφοράς στην  Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Σπ. 
Σαμάρα 13, Κέρκυρα 49100, στον 2ο όροφο, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, μέχρι την 19-
03-2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:30 μ.μ. 
   Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται 
εξωτερικά τα στοιχεία   του υποψηφίου (ΕΠΩΝΥΜΙΑ-∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΑ).  
   Στον φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 
Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για την  τεχνική κάλυψη (Μαγνητοφώνηση)  και την 
απευθείας διαδικτυακή μετάδοση (livestreaming)  των συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της ΠΙΝ και της Επιτροπής Διαβούλευσης Ιονίων Νήσων  έτους 2018 μέχρι και 
του  ποσού των   είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική Δ/νση 
Διοίκησης-Οικονομικών & Πληροφορικής, Διεύθυνση Οικονομικού, Περιφερειακής Ενότητας 
Κέρκυρας, Τμήμα Προμηθειών, Σπ. Σαμάρα  13, Κέρκυρα  49100, 4ος όροφος) 
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.) 
 
Προσφορές μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
 
   ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
   
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί  με την οικονομική τους προσφορά ( σχετικό 
υπόδειγμα), θα καταθέσουν και τα εξής: 
  1.  Βεβαίωση έναρξης εργασιών, όπου θα αναφέρονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης. 
Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει κωδικούς δραστηριότητας αντίστοιχους με το αντικείμενο της 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος.  
 2. Υπεύθυνη  δήλωση  για  την  αποδοχή  των  χαρακτηριστικών  του  Παραρτήματος Α΄ 
+Β΄. 
   Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες και 
παρόμοιους Φορείς 
3.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου,  
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και  
5. Ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 
 
  Η μη ύπαρξη των  ανωτέρω , αποτελεί αιτία απόρριψης φακέλου 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα  καταθέσουν  την οικονομική  τους προσφορά για το σύνολο  
των συνεδριάσεων του Περιφερειακού  Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης Ιονίων 
Νήσων έτους 2018. 
 
 Επισημαίνουμε ότι :  
Επισημαίνουμε ότι :   
 Ο συνολικός  αριθμός των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου  

 Ιονίων Νήσων για   το έτος 2018 προβλέπεται σε περίπου είκοσι πέντε (25).    
 Στον αριθμό αυτό  συμπεριλαμβάνονται οι συνεδριάσεις που θα  
 πραγματοποιηθούν στην   Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Ιθάκη  
 και Παξούς, καθώς και οι τηλεδιασκέψεις. 

 της  Επιτροπής  Διαβούλευσης  σε τρεις (03) ετησίως 
 
Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιµή. 
 
       Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τη Διεύθυνση  Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκτελούμενων εργασιών,  υπό 
την προϋπόθεση της προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο 
δικαιολογητικών, ο οποίος θα τα καταθέσει μέσω του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας στο 
ανάλογο τμήμα το οποίο υλοποιεί την δράση (Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
ΠΕ Κέρκυρας). 
   Η τιμή θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της τυχόν παράτασης 
αυτής, χωρίς καμιά και για κανένα λόγο αναπροσαρμογή. 
   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
1. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής. 
2.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
3. Βεβαίωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον αριθμό των 
συνεδριάσεων . 
      
 Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, ήτοι:  
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Παρακράτηση φόρου ποσοστού 8% επί παροχής υπηρεσιών , της παραγράφου 2ββ του 
άρθρου 64 του Ν4172/2013(ΦΕΚ 167Α ́) επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου  
Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 
(εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 375 παράγραφος 7 του Ν.4412/16, 
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής 
των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα 
Χαρτοσήμου. 
Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 
(εκτός Φ.Π.Α.) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (σχετική ΚΥΑ 1191 
(ΦΕΚ 969-Β) . 
   Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0879.00.001 του Ε.Φ. 01073 του προϋπολογισμού έτους 
2018 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .  
    Βεβαιώνεται ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιμη 
εγγεγραμμένη πίστωση σύμφωνα με την  αριθμ. πρωτ. οικ. 18400/7475/28-02-
2018(ΑΔΑ:ΨΥΘΗ7ΛΕ-ΞΘΦ) & ΑΔΑΜ:18REQ002766592  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με  
α/α 553  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Α/ΑΒεβ:513. Συνολικής δαπάνης συμπ. του Φ.Π.Α. 
24.800,00€.( Ειδ.Φορέα/ΚΑΕ:01.073/0879.00.001) ( εγκεκριμένο αίτημα). 
 
    Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια  την 20-03-2018 ημέρα Τρίτη   και 
ώρα 10:30π.μ. στον 4ο όροφο του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13 Δ/νση 
Οικονομικών-Τμήμα Προμηθειών. 
 
   Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η 
οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από 
αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια Κέρκυρας. 
  Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών 
Προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.                                
                                 
   Η παρούσα πρόσκληση μαζί με το συνημμένο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pin.gov.gr) στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ& ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 
 
 

 
H ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 
 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  ΠΑΝΔΗ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΦΜ – ∆OY  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ Ε∆ΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

 

 

 
 
 
Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ                                                 ΤΙΜΗ 
 
 
 

προσφερόµενη τιµή  
(µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

 
Περιγραφή Υπηρεσίας 

Αριθµητικώς Ολογράφως 

Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική κάλυψη 
(Μαγνητοφώνηση)  και την απευθείας διαδικτυακή 
μετάδοση (livestreaming)  των συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ έτους 2018 
και της Επιτροπής Διαβούλευσης Ιονίων Νήσων 
έτους 2018, σύμφωνα  με το  Παράτημα  Α’+Β’ 

 
 

€ 

 
 

ΕΥΡΩ 

 
ΦΠΑ (24%): 

 
€ 

 
ΕΥΡΩ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

 
€ 

 
ΕΥΡΩ 

 
 
 
                                                                                              Για τον Υποψήφιο 
 
 
 
 
 
 

Ονοµατεπώνυµο/Σφραγίδα/Υπογραφή 
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                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α 
 
     
 
Α/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Τεχνικός εξοπλισμός 

 
Α.  Συμβούλια δια ζώσης (Εντός και εκτός Έδρας) 

 Συνεδριακά μικρόφωνα, ένα για κάθε δύο συνέδρους, ένα στους 
υπηρεσιακούς παράγοντες και ένα στο βήμα. Σύνολο περίπου 25.  
Σε αίθουσες της Π.Ι.Ν. που έχουν εγκατεστημένο συνεδριακό σύστημα, 
θα πρέπει να συμπληρώνονται  μικρόφωνα βάση των ελλείψεων και σε 
αίθουσες που δεν διαθέτουν ή λόγω παλαιότητας ή τεχνικού 
προβλήματος δεν λειτουργούν, να παρέχονται και τα 25.  
 Μία κονσόλα Ελέγχου συνεδριακών μικροφώνων (controller) 
 Μία κονσόλα Ήχου 12 καναλιών με ισοσταθμιστή  
 Δύο τουλάχιστον  Ηχεία 
 Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής  
 Ένας ψηφιακός εγγραφέας (Digital Recorder) 
 Απαιτούμενη  καλωδίωση για διασύνδεση (Μικροφωνικά Multi – 
Παροχές – Πολύπριζα κτλ) 
 Ένα χρονόμετρο 
 Ένας  βιντεοπροβολέας  
 Ένα αναλόγιο (podium) 
 
 
Β. Για τα Συμβούλια με Τηλεδιάσκεψη 
 Ο παραπάνω εξοπλισμός (Α)  
 o Αριθμός των μικροφώνων μπορεί να μειωθεί στα απαραίτητα 
 Κεντρική μονάδα Τηλεδιάσκεψης-εικονοτηλέφωνο, συμβατό με το 
MCU της υπηρεσίας «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και παραμετροποιημένο κατάλληλα 
ώστε να συνεργάζεται με τα άλλα σημεία (συσκεπτόμενα μέρη) μέσω 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ».  (MCU multipoint teleconference) 
 Εφεδρική κάμερα 
 Εξαρτήματα ανάρτησης περιστρεφόμενης κάμερας, προβολέα, 
οθόνης και ηχείων 
 
 
 
 
Γ. Εφεδρικά μηχανήματα 
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προκειμένου να αποφευχθεί ακύρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
για πιθανούς τεχνικούς λογούς, επιθυμούμε την ύπαρξη  των ελάχιστων 
απαραίτητων εφεδρικών μηχανήματων ήτοι: 
 Κονσόλα Ήχου, 
 Μικρόφωνα Πολυκατευθυντικά τύπου επιφάνειας (Boundaries),  
 Αυτοενισχυόμενα Ηχεία, 
  Διπλό Εφεδρικό σύστημα Ηχογράφησης, 
 Κεντρική μονάδα Τηλεδιάσκεψης-εικονοτηλέφωνο, συμβατό με το 
MCU της υπηρεσίας «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και παραμετροποιημένο κατάλληλα 
ώστε να συνεργάζεται με τα άλλα σημεία (συσκεπτόμενα μέρη) μέσω 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ»  (MCU multipoint teleconference). 
 
 
 
Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  
 Παρουσία έμπειρου τεχνικού για το χειρισμό των παραπάνω 
μηχανημάτων και για την επίλυση πιθανών τεχνικών προβλημάτων, που 
μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
 Ο τεχνικός θα πρέπει να γνωρίζει τη χρήση και τη ρύθμιση 
(παραμετροποίηση) του συστήματος πολλαπλής (multisite) 
τηλεδιάσκεψης, καθώς και του απομακρυσμένου (remote) ελέγχου του 
συστήματος.  
 Ο τεχνικός θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα διετή εμπειρία σε 
παρόμοια συστήματα ηχογράφησης και τηλεδιάσκεψης  
 Η  όλη διαχείριση θα γίνεται  (και στις συνεδριάσεις δια ζώσης και 
στις τηλεδιασκέψεις) στην έδρα του Προεδρείου.  
 Στην περίπτωση των Τηλεδιασκέψεων δεν απαιτείται παρουσία 
τεχνικού στα άλλα σημεία τηλεδιάσκεψης πάρα μόνο στην έδρα. 
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Β/ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  (LIVESTREAMING) 
     
 
          Α. ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 

   1.Βιντεοσκόπηση από δύο κατ’ ελάχιστον κάμερες σε ποιότητα SD 
(Standard Definition). 
  Δεδομένης της στενότητας των χώρων διενέργειας των Π.Σ. 
επιθυμούμε την χρήση Ρομποτικών καμερών για αποφυγή 
συνωστισμού στους ήδη περιορισμένους χώρους. 
  2. Μίξη (Montage) με κονσόλα video ή κατάλληλα διαμορφωμένο 
Η/Υ και καταγραφή σε ψηφιακή μορφή (Σε σκληρό δίσκο ή άλλο 
κατάλληλο επαρκές ποιοτικά μέσο (Τουλάχιστον SD). 
  3. Η τελική μορφή από τη μίξη να έχει τη δυνατότητα εμφάνισης 
διπλού παραθύρου, ερωτοντος-ερωτουμενου, (Virtual studio) για 
περιπτώσεις άμεσων διαλόγων, τηλεδιασκέψεων κτλ, καθώς καιτην 
δυνατότητα εισαγωγής κινουμένων υπότιτλων (trailer) και 
λογότυπων. 
 4.  Η τελική μορφή και τα λογότυπα, θα καθορίζονται από τον 
πρόεδρο του Π.Σ. που έχει και την ευθύνη της μετάδοσης. 

       
     Β. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

 1. Διαδικτυακή μετάδοση του τελικού βίντεο σε πραγματικό χρόνο 
(live streaming) για απεριόριστους χρήστες. 
 2. Ποιότητα μετάδοσης SD (Standard Definition).  
 3. Η μετάδοση θα γίνεται με κωδικοποίηση τέτοια που να επιτρέπει 
τη λήψη από ιστοσελίδες τύπου HTML, με ενσωματωμένο 
(embedded) player καθώς και τη λήψη από κινητές συσκευές 
IOS/APPLE & ANDROID. 
 4. Μετάδοση του ήχου καλά συγχρονισμένου με την εικόνα χωρίς 
διακοπές και καθυστερήσεις. 

   
    Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 1. Παράδοση αντιγράφων βιντεοσκόπησης με σκοπό την 
αρχειοθέτηση ή και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ, σε μορφή 
κατόπιν συνεννόησης, με το διαχειριστή της ιστοσελίδας και τον 
πρόεδρο του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. 
 
2.Τεχνική υποστήριξη καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  
  
3.Η μετάδοση και η όλη διαχείριση θα γίνεται (και στις συνεδριάσεις δια 
ζώσης και στις τηλεδιασκέψεις) από την έδρα του Προεδρείου ούτως 
ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος από τον Πρόεδρο και τους 
υπεύθυνους υπηρεσιακούς παράγοντες. 
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4. Ο τεχνικός θα πρέπει να είναι γνώστης του συστήματος 
τηλεδιάσκεψης. Η μετάδοση των συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη θα 
γίνεται κάνοντας μίξη εικόνων των τοπικών καμερών, με εκείνες του 
συστήματος τηλεδιάσκεψης (απομακρυσμένες κάμερες). Δηλαδή θα 
γίνεται μίξη της τοπικής εικόνας με εκείνη του απομακρυσμένου 
νησιού, που έχει το λόγο. Δεν θα γίνεται μίξη εικόνας, που προκύπτει 
από βιντεοσκόπηση της οθόνης προβολής, προς αποφυγήν 
αλλοίωσης της εικόνας και καθυστέρησης του ήχου. 
5. Ο τεχνικός θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα διετή εμπειρία σε 
παρόμοια συστήματα βιντεοσκόπησης, διαδικτυακής μετάδοσης και 
τηλεδιάσκεψης.    
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