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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
   Για την ανάδειξη αναδόχου στα πλαίσια της από κοινού εκδήλωσης της ΠΕ 
Κέρκυρας με τον Εκπολιτιστικό Καλλιτεχνικό Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας «Ο 
ΛΑΟΔΑΜΑΣ» για την υλοποίηση του 21ου Φολκλορικού Φεστιβάλ Κέρκυρας που θα 
πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Μαρτίου 2018 στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, εκ 
των οποίων 1.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για σκηνικό (μουσαμάς ή 
πανί 6Χ14μ με θέμα την Ελληνική Επανάσταση) και 400,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ ) για διαφημιστικά Banners ( ταμπλό ξύλινα διαστάσεων 1,70Χ0,90 ) 
συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων  ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.  

 
 
    Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕ Κέρκυρας καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους 
συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που 
επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλουν 
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με το 
συν/νο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  στα πλαίσια της από κοινού εκδήλωσης της, με τον 
Εκπολιτιστικό Καλλιτεχνικό Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας «Ο ΛΑΟΔΑΜΑΣ» για την 
υλοποίηση του 21ου Φολκλορικού Φεστιβάλ Κέρκυρας που θα πραγματοποιηθεί στις 
24 και 25 Μαρτίου 2018 στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, εκ των οποίων 1.600,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για σκηνικό (μουσαμάς ή πανί 6Χ14μ με θέμα την 
Ελληνική Επανάσταση) και 400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για 
διαφημιστικά Banners ( ταμπλό ξύλινα διαστάσεων 1,70Χ0,90 ) συνολικού 
προϋπολογισμού δύο χιλιάδων  ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 
118 το  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  κάτω  των ορίων, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση 
τιμής. 
 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τη Δ/νση οικονομικού Τμήμα 
Προμηθειών ΠΙΝ ΠΕ Κέρκυρας. 
 
Τόπος υποβολής & αξιολόγησης προσφορών: 
 Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ως εξής: 
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  Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν το φάκελο προσφοράς τους 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 θα υποβάλλονται  σε  κλειστό  φάκελο που  απαραίτητα θα φέρει την 

επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail) καθώς επίσης και την ένδειξη:  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

«Για την ανάδειξη αναδόχου στα πλαίσια της από κοινού εκδήλωσης 

της ΠΕ Κέρκυρας με τον Εκπολιτιστικό Καλλιτεχνικό Αθλητικό Όμιλο 

Κέρκυρας «Ο ΛΑΟΔΑΜΑΣ» για την υλοποίηση του 21ου Φολκλορικού 

Φεστιβάλ Κέρκυρας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Μαρτίου 

2018 στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, εκ των οποίων 1.600,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για σκηνικό (μουσαμάς ή πανί 

6Χ14μ με θέμα την Ελληνική Επανάσταση) και 400,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για διαφημιστικά Banners ( ταμπλό 

ξύλινα διαστάσεων 1,70Χ0,90 ) συνολικού προϋπολογισμού δύο 

χιλιάδων  ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. » 

 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία υποψηφίου: 

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου: 

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail): 

 
   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 
   
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί  με την οικονομική τους προσφορά ( 
σχετικό υπόδειγμα), θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, και τα εξής: 
 
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, σε ισχύ, στο οποίο θα 
αναφέρεται το ειδικό επάγγελμα.  
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β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση των 
τεχνικών προδιαγραφών και θα υλοποιήσει την προμήθεια ή θα παρέχει τις υπηρεσίες 
που θα του ανατεθούν σύμφωνα με αυτές. 
   
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
   
  Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή αποκλεισμού, 
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
    Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
     Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη 
γνώση και αποδέχεται τους όρους αυτής της πρόσκλησης και γνωρίζει πλήρως τις 
συνθήκες υλοποίησης του έργου. 
 Σε περίπτωση που κατατεθούν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές 
θεωρούνται 
ισότιμες και η αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της αρμόδιας υπηρεσίας και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  
 
   Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 
    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, ο οποίος θα 
τα καταθέσει μέσω του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας στο ανάλογο τμήμα το οποίο 
υλοποιεί την δράση (υπηρεσία πολιτισμού-αθλητισμού ΠΕ Κέρκυρας). 
   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
1. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής. 
2.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.     
3. Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής το οποίο συντάσσεται από την αρμόδια 
Επιτροπή, όπως αυτή συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.ΙΝ. 
  Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 
σύμβασης. 
 
 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. 989901018001001 του Ε.Φ. 01071(CPV: 
79952100-3)  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.  αριθμ. πρωτ. οικ. 
ΟΙΚ.14927/6101 / 15/02/2018 (ΑΔΑ:ΩΓ717ΛΕ-Θ9Ξ) & ΑΔΑΜ:18REQ002768945  
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με  α/α 429  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  
Α/ΑΒεβ:415 (εγκεκριμένο αίτημα) Ειδ.Φορέα: 01.071 ΚΑΕ: 989901018001001. 
 
    Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την 20-03-2018 
ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 π.μ. στον 4ο όροφο του κτιρίου της ΠΕ 
Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13 Δ/νση Οικονομικού –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 & στο Διαδίκτυο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.eprocurement.gov.gr. 
 
 

 
H ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 
 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  ΠΑΝΔΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΔΑ: ΨΘ0Β7ΛΕ-Λ2Σ



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΟΔΑΜΑ  

21ο Φολκλορικό Φεστιβάλ Κέρκυρας 

Συνδιοργάνωση με ΠΙΝ- ΠΕ Κέρκυρας  

 

Σκηνικό: Ψηφιακή εκτύπωση σε μουσαμά ή πανί πολυεστερ 150 γρ 6χ14 ήτοι 84 
τετραγωνικά μέτρα με θέμα την Ελληνική επανάσταση ή Λαογραφικό θέμα με ματ 
εκτύπωση- στο επάνω μέρος μπουντούζια ανά 40 εκατοστά και στο κάτω μέρος 
φάκελο γαζωμένο 6 εκατοστών για να περνά μεταλλικός σωλήνας  

 

6 διαφημιστικά Banners (ψηφιακή εκτύπωση σε μουσαμά 440 γρ διαστάσεων 1,70 χ 
0,90 μ , πάνω σε ξύλινα ταμπλό ίδιας διάστασης , αναπτυγμένα σε 6 σημεία στην 
πόλη της Κέρκυρας, ήτοι: ταχυδρομείο-Σανρόκο- ΠΕ Κέρκυρας- Εθνική τράπεζα 
Ανουτσιάτα- Πεντοφάναρο- σταθμός ΚΤΕΛ) 
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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  

 

 
Περιγραφή Υπηρεσίας 

Ποσό χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 Ποσό με 
Φ.Π.Α. 

Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών«Για την για την ανάδειξη αναδόχου 

στα πλαίσια της από κοινού εκδήλωσης της ΠΕ Κέρκυρας  με τον 

Εκπολιτιστικό Καλλιτεχνικό Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας «Ο ΛΑΟΔΑΜΑΣ» για 

την υλοποίηση του 21ου Φολκλορικού Φεστιβάλ Κέρκυρας που θα 

πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Μαρτίου 2018 στο Δημοτικό Θέατρο 

Κέρκυρας, εκ των οποίων 1.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για 

σκηνικό (μουσαμάς ή πανί 6Χ14μ με θέμα την Ελληνική Επανάσταση) και 

400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για διαφημιστικά Banners ( 

ταμπλό ξύλινα διαστάσεων 1,70Χ0,90 ) συνολικού προϋπολογισμού δύο 

χιλιάδων  ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

 

 
 

€ 

 
 

€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ: 

 
€ 

 
€ 

 
 

                                                                                    Ο  Προσφέρων 

 
 
 

Ονοµατεπώνυµο/Σφραγίδα/Υ
πογραφή 
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