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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.- Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
               
    Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  προτίθεται να αναθέσει με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεση σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 118 το  
Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  κάτω  των ορίων, την προμήθεια εκατόν είκοσι 
πέντε (125) δάφνινων στεφανιών διαμέτρου 60cm και 80cm ύψους για την συμμετοχή της 
Π.Ι.Ν-Π.Ε Κέρκυρας (έδρα Π.Ι.Ν) στις ετήσιες (2018) εκδηλώσεις εορτασμού, με κριτήριο 
τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και του  ποσού των δύο χιλιάδων 
οκτακοσίων ευρώ (2.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.  
 
    Κατόπιν αυτού καλούνται όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη 
οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συν/νο υπόδειγμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης, για την ανάδειξη αναδόχου για την  προμήθεια εκατόν είκοσι πέντε 
(125) δάφνινων στεφανιών διαμέτρου 60cm και 80cm ύψους για την συμμετοχή της Π.Ι.Ν-
Π.Ε Κέρκυρας (έδρα Π.Ι.Ν) στις ετήσιες (2018) εκδηλώσεις εορτασμού όπως τα 
χαρακτηριστικά αυτής αναφέρονται στο Παράρτημα Α'  το οποίο αποτελεί 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 12/03/2018 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: 
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1. Προσφορά για την προμήθεια εκατόν είκοσι πέντε (125) δάφνινων στεφανιών 
διαμέτρου 60cm και 80cm ύψους για την συμμετοχή της Π.Ι.Ν-Π.Ε Κέρκυρας (έδρα 
Π.Ι.Ν) στις ετήσιες (2018) εκδηλώσεις εορτασμού, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, 
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και του  ποσού των δύο χιλιάδων οκτακοσίων 
ευρώ (2.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.  

2. 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) 

3. Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.) 
 
                ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί  με την οικονομική τους προσφορά ( σχετικό 
υπόδειγμα), θα καταθέσουν και τα εξής: 
 
Υπεύθυνη  δήλωση  για  την  αποδοχή  των  χαρακτηριστικών  του  Παραρτήματος Α΄. 
       
     Η μη ύπαρξη του  ανωτέρω , αποτελεί αιτία απόρριψης φακέλου. 
 
    Προσφορές μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιµή. 
 
  Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από τη Διεύθυνση  Οικονομικού της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων  υπό την προϋπόθεση της  προηγούμενης προσκόμισης από τον 
προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα 
παρακάτω: 
 
1. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής. 
2.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
3.Βεβαίωση από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής αναλώσιμων και μη Υλικών & 
Βεβαίωσης καλής Εκτελέσεως εργασιών Δημοσίων  Σχέσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Κέρκυρας με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
   Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, ήτοι:  
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).  
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  Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0845.00.00.1 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 υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 12492/5229/08-02-2018 
(ΑΔΑ:7ΧΖΟ7ΛΕ-ΞΤΡ) & ΑΔΑΜ:  18REQ002722931 (εγκεκριμένο αίτημα) και α/α  361 στο 
βιβλίο εγκρίσεων & Α/Α βεβ: 350 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Η δαπάνη  είναι  εντός  
του  διαθέσιμου  ποσοστού  του  Ειδ. Φορέα 01.073/ΚΑΕ 0845.00.001. 
  Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του προμηθευτή σε χώρο και σε 
σημείο που θα υποδειχθεί γραπτώς ή προφορικώς από τον αρμόδιο υπάλληλο του 
Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Π.Ι.Ν. και η παραλαβή τους θα γίνει 
από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής αναλώσιμων και μη Υλικών & Βεβαίωσης καλής 
Εκτελέσεως εργασιών Δημοσίων  Σχέσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας με 
σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
   Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια στις 
13/03/2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Κέρκυρας 
(4ος όροφος, Σπ. Σαμάρα 13- 49100- Κέρκυρα- Τ.Κ. 49100).                                        
   Η παρούσα πρόσκληση, μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pin.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της 
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ & ΚΗΜΔΗΣ. 
                                                              
 

                              Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
 
                                           ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  ΠΑΝΔΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Προμήθεια εκατόν είκοσι πέντε (125) δάφνινων στεφανιών για την κάλυψη 
των υποχρεώσεων  της Π.Ι.Ν-Π.Ε Κέρκυρας (έδρα Π.Ι.Ν) στις ετήσιες 
(2018) εκδηλώσεις εορτασμού. 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 Η παραλαβή - μεταφορά - παράδοση θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του 
προμηθευτή σε χώρο και σε σημείο που θα υποδειχθεί γραπτώς ή 
προφορικώς από τον αρμόδιο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου 
Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Π.Ι.Ν. και η παραλαβή τους θα γίνει 
από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής αναλώσιμων και μη Υλικών & 
Βεβαίωσης καλής Εκτελέσεως εργασιών Δημοσίων  Σχέσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
προμήθεια εκατόν είκοσι πέντε (125) δάφνινων στεφανιών διαμέτρου 60cm 
και 80cm ύψους για την συμμετοχή της Π.Ι.Ν-Π.Ε Κέρκυρας (έδρα 
Π.Ι.Ν) στις κάτωθι ετήσιες (2018) εκδηλώσεις εορτασμού: 

 
 25η Μαρτίου 1821-Eθνική Επέτειος 
 9η Μαΐου εορτασμός των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής 

Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού 
 19η Μαΐου ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του 

Πόντου 
 14η Σεπτεμβρίου ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των 

Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος 
 30 Σεπτεμβρίου: Ημέρα μνήμης Εθνικών Ευεργετών 
 24 Οκτωβρίου: Ημέρα εορτασμού της Επετείου Ιδρύσεως των 

Ηνωμένων Εθνών   
 28η Οκτωβρίου 1940- Eθνική Επέτειος 
 21η Νοεμβρίου: Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων 
 25ηΝοεμβρίου: Εορτασμός Εθνικής Αντίστασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  
 
               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:…………………………………………………………. 
A.Φ.Μ.:…………………Δ.Ο.Υ………………………………………….. 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ:……………………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:………………………………………..                          
ΦΑΞ:………………………………………………………………………. 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:…………………………………………………………… 
  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Προσφερόμενη τιμή ανά 
τεμάχιο 
σε ευρώ 

(χωρίς ΦΠΑ 13%) 

Προσφερόμενη τιμή ανά 
τεμάχιο 
σε ευρώ 

(με ΦΠΑ 13%) 

 
Στεφάνι καταθέσεων δάφνινο 

διαμέτρου 60cm και 80cm ύψους 
 

 

ΣΥΝΟΛΑ 
 

 

 
     Ολογράφως:  
 
    Συνολική τιμή (χωρίς ΦΠΑ 13%): ........................................................................................................ 

     .......................................................................................................................................................... 

    Συνολική τιμή  (με ΦΠΑ 13%): ............................................................................................................ 
 
     ..........................................................................................................................................................       
                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
       
 
 
                                                                              ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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