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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στα πλαίσια υλοποίησης του 3ου Υποέργου με τίτλο «Μεταφορά 
Τουριστικού Υλικού» της πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», απευθύνει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά  στη:   

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ & ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο άσκησης τουριστικής πολιτικής, επιλέγει να προβάλλει το 
τουριστικό της προϊόν μέσα από επιλεγμένες διεθνείς εκθέσεις τουρισμού.   
Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε να μας υποβληθούν οικονομικές προσφορές για τη μεταφορά  
συμπεριλαμβανομένου εκτελωνισμού (όπου απαιτείται), του έντυπου και άλλου υλικού της ΠΙΝ 
στις εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω χώρες & πόλεις για το έτος 2020: 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

1. Fitur, Μαδρίτη, Ισπανία 22-26 

2. FESPO, Ζυρίχη, Ελβετία 30/1-2/2 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

3. Salon de Vacances, Βρυξέλλες, Βέλγιο 6-9 

4. F.R.E.E, Μόναχο, Γερμανία, 19/2-23/2 

5. International Fair of Tourism, Βελιγράδι, Σερβία, 20/2-23/2 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

6. ITB, Βερολίνο, Γερμανία 4/3-8/3 

7. MITT, Μόσχα, Ρωσία, 17/3-19/3 

8. BMT (Borsa Mediterranea de Tourismo), Νάπολη, Ιταλία, 20/3-22/3  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Σπ. Σαμάρα 13 
Ταχ. Κώδικας : 49100 – Κέρκυρα 
Πληροφορίες: Γ.Παπαβλασόπουλος  
Τηλέφωνο : 26613 62112, 62110 
E-mail :dnsi_tourismou@pin.gov.gr 

ΚΕΡΚΥΡΑ    28 -  11-2019   
Αρ. Πρωτ.:  104659/ 43352 
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Το τίμημα που δικαιούται ο ανάδοχος, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της,  ανέρχεται μέχρι το 
ποσό των 19.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2019 (λήξη προσφορών) στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα 49100, για τη Δ/νση Τουρισμού, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, (υπόψη κας Μ. Κουτούκη και κ. Γ. 
Παπαβλασόπουλου).  

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της περιφέρειας στην ηλ/κη διεύθυνση: 
www.pin.gov.gr  έως και την 4η Δεκεμβρίου 2019 (λήξη προσφορών). 

 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καλύπτουν τα 
κάτωθι ( προϋποθέσεις συμμετοχής και τεχνική περιγραφή)  

 

 

Ι. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1) Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ 
2) Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ 
3) Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού με τις τροποποιήσεις 
4) Εκπροσώπηση εταιρείας που θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό  περί μη τροποποίησης, 

το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού 
5) Ποινικό Μητρώο Νομίμου εκπροσώπου 

 

II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

H Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο άσκησης της τουριστικής της προβολής συμμετέχει 
σε σειρά διεθνών τουριστικών εκθέσεων. Η Περιφέρεια προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο τη 
μεταφορά έντυπου και άλλου υλικού για την προβολή της στις διεθνείς εκθέσεις στις οποίες 
πρόκειται να συμμετάσχει. 

 
Οι προορισμοί στους οποίους προτίθεται η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να αποστείλει υλικό είναι οι 
ακόλουθες: 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

1. Fitur, Μαδρίτη, Ισπανία 22-26 

2. FESPO, Ζυρίχη, Ελβετία 30/1-2/2 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

3. Salon de Vacances, Βρυξέλλες, Βέλγιο 6-9 

4. F.R.E.E, Μόναχο, Γερμανία, 19/2-23/2 

5. International Fair of Tourism, Βελιγράδι, Σερβία, 20/2-23/2 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

6. ITB, Βερολίνο, Γερμανία 4/3-8/3 
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7. MITT, Μόσχα, Ρωσία, 17/3-19/3 

8. BMT (Borsa Mediterranea de Tourismo), Νάπολη, Ιταλία, 20/3-22/3  

 
Αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου του 
Αναδόχου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, η οποία μπορεί να ζητά από τον ανάδοχο και 
οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο για την τεκμηρίωση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν.  

Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του, με την 
υποβολή της/των απολογιστικής/ών εκθέσεων από τον Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου. 

Αναλυτικά οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από τον ανάδοχο είναι οι ακόλουθες : 

 Παραλαβή του πάσης φύσεως διαφημιστικού υλικού βάρους ενός (1) κιλού και άνω, 
δηλαδή φόρτωση του από τις αποθήκες της Π.Ε. Κεφαλονιάς κατόπιν υπόδειξης της 
Δ/νσης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΠΙΝ. Ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει το 
υλικό της ΠΙΝ στην Κεφαλονιά, ενώ το υλικό των  Περιφερειακών Ενοτήτων θα το 
παραλαμβάνει από τα κατά τόπους γραφεία των Περιφερειακών Ενοτήτων ήτοι Π.Ε. 
Κέρκυρας, ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλονιάς και ΠΕ Ζακύνθου Το σύνολο του υλικού θα 
συγκεντρώνεται με ευθύνη του και θα αποστέλλεται στον κάθε προορισμό.  

 Συσκευασία υλικού το οποίο χαρακτηρίζεται ως εύθραυστο από τη Δ/νση Τουρισμού σε 
κιβώτια . 

 Ασφάλιση του αποστελλόμενου υλικού. 

 Μεταφορά του υλικού οδικώς ή ακτοπλοϊκώς ή αεροπορικώς. 

 Εκτελωνισμός του αποστελλόμενου υλικού (όποτε και εάν απαιτείται). 

 Παράδοση του υλικού στις ακριβείς ημερομηνίες (και ώρες όπου αυτό απαιτείται) και στις 
ακριβείς διευθύνσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Τουρισμού. 

 Εκφόρτωση και τοποθέτησή του υλικού μέσα στο συγκεκριμένο χώρο του περιπτέρου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε κάθε έκθεση 

 Άμεση αποστολή στη Διεύθυνση Τουρισμού των κατάλληλα συμπληρωμένων 
αποδεικτικών παράδοσης-παραλαβής των υλικών που απεστάλησαν. 

 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την 4η/12/2019 και ώρα 14:00 (λήξη προσφορών) 
στη Γραμματεία (Πρωτόκολλο) της ΠΕ Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Δ/νση : Σαμάρα 
13, Κέρκυρα 49100, (2ος όροφος) για τη Δ/νση Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού, της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τη δυνατότητα ανεύρεσης της διαδρομής του δέματος 
με παροχή άμεσης πληροφόρησης για τις λεπτομέρειες της επίδοσης τηλεφωνικά ή/και μέσω 
διαδικτύου. Συγκεκριμένα, απαιτείται να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία 
του παραλήπτη, το όνομα του υπογράφοντος την παραλαβή, η ώρα παραλαβής και η τρέχουσα 
κατάσταση της παραλαβής (εφόσον δεν έχει παραδοθεί ακόμη). 
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4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Το τίμημα που δικαιούται ο ανάδοχος, στην περίπτωση που η παρούσα εκπληρωθεί εξολοκλήρου 
και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της,  ανέρχεται μέχρι το ποσό των 19.000,00 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

Το ανωτέρω έργο θα χρηματοδοτηθεί από το 3ο Υποέργο με τίτλο με τίτλο «Μεταφορά 
Τουριστικού Υλικού» της πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ». Οι δαπάνες του έργου 
θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδικό Έργου 2018ΕΠ52200010 της 
Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών. 

 

5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Τα παραστατικά τιμολόγησης θα συνοδεύονται από αναλυτική κατάσταση των αποστολών 
που έχουν πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του έργου.  

 

6. ΕΞΟΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ- ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ 

Στην προσφερθείσα τιμή ανά κιλό συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα εκτελωνισμού καθώς και 
τα έξοδα για τα δικαιώματα φύλαξης/αποθήκευσης (σε περίπτωση που το υλικό φτάσει στον 
προορισμό νωρίτερα από τον καθορισμένο από τη Δ/νση Τουρισμού χρόνο παράδοσης του υλικού 
στο περίπτερο (stand) της ΠΙΝ. Επιπλέον επιβάρυνση πέραν της προσφερθείσας τιμής για φύλαξη, 
μεταφορά από αποθήκη στο stand κλπ βαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να 
παραδώσει το υλικό στο stand της ΠΙΝ την παραμονή της έκθεσης. 

Τονίζεται ότι το υλικό παραδίδεται στο χώρο που θα αναγράφεται στο φύλλο της 
Ταχυδρομικής Διεύθυνσης της κάθε αποστολής ακριβώς μία ημέρα πριν από την ημέρα έναρξης 
της έκθεσης.  

 

Ο χρόνος ισχύος της σχετικής σύμβασης θα είναι από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως τη λήξη 
των εργασιών της τελευταίας έκθεσης.  

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τα παραπάνω, όπως και το συνημμένο πίνακα, ισχύουν οι διατάξεις 
του Ν. 4412/2016. 

 

Συνημμένα :        Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς   
 

 

 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
 

                         ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ & ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ (1) : ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Α/Α ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ + ΦΠΑ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
+ ΦΠΑ (€) 

1 ΜΑΔΡΙΤΗ 1 Kg   
2 ΖΥΡΙΧΗ 1 Kg   

3 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 1 Kg   
4 ΜΟΝΑΧΟ 1 Kg   

5 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 1 Kg   
6 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1 Kg   
7 ΜΟΣΧΑ 1 Kg   

8 ΝΑΠΟΛΗ 1 Kg   
 

Ημερομηνία ..................... 
 
 

Ο προσφέρων 
........................................ 

(σφραγίδα, υπογραφή) 
 


