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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕ 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 

 
 
Κέρκυρα        18 -6-2020 
Αρ. Πρωτ.: οικ . 41912/16758  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ», στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2020», προϋπολογιζόμενης αξίας Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000,00) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Έχοντας υπόψη 
 

1. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
2. Τον Ν. 4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και 

άλλες διατάξεις . 
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3. To Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο: ‘’ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ’’. 

4. Την ΣΑΕΠ-522 (τροπ. 0)  18/11/2019 (ΑΔΑ: Ω7Ε146ΜΤΛΡ-9ΨΘ) όπου μεταξύ των άλλων 
περιλαμβάνεται και το έργο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
2020» προϋπολογισμού 350.000,00€ με Κ.Ε. 2019ΕΠ52200002. 

5. Την υπ’ αρ. οικ.111064/45642-16.12.2019 (ΑΔΑ: Ω3Θ67ΛΕ-ΞΚ9) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020»  

6. Την υπ’ αρ. 1038-49/27-11-19 Απόφαση Ο.Ε. περί «Έγκρισης Απόφασης Αυτεπιστασίας 
και Υλοποίησης για την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων, ήτοι:  ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 6: 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ 2020». 

7. Την υπ’ αρ. 111809/46045-18/12/2019 Απόφαση Περιφερειάρχη περί «Αυτεπιστασίας και 
Υλοποίησης για την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων, ήτοι:  ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 6: 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ 2020». 

8. Την υπ’ αρ. 245-23/2019 Απόφαση Π.Σ. περί Έγκρισης Σχεδίου Προϋπολογισμού 
Οικονομικού έτους 2020 και ετήσιου Προγράμματος Δράσης  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

9. Την υπ’ αρ. 1037-49/27.11.2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις ανάγκες του Έργου «Τουριστική 
Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2020». 
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10. Την υπ’ αρ. 200-20/2019 Απόφαση Π.Σ. περί  “Πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής 
Π.Ι.Ν. και Περιφερειακών Ενοτήτων 2020 για παροχή σύμφωνης γνώμης από τον Ε.Ο.Τ. 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.4276/2014 (30.7.2014, ΦΕΚ 155/α΄). 

11. Την υπ.αριθμ.13088/22-11-2019 Παροχή σύμφωνης γνώμης του ΕΟΤ για την έγκριση 
προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  για το έτος 2020. 

12. Την υπ’ αριθμ. 251-24/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη 11η 
Τροποποίηση Προσχεδίου προγράμματος δράσης  2019 – Αποδοχές Χρηματοδότησης. 

13. Την ανάγκη διαφημιστικής προβολής του τουριστικού προϊόντος των Ιόνιων Νησιών. 
14. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα και για το τρέχον έτος από το συγκεκριμένο λογαριασμό του 

Π.Δ.Ε. Κ.Ε. 2019ΕΠ52200002 δεν έχουν ανατεθεί ομοειδείς εργασίες που να ξεπερνούν το 
ποσό των € 20.000,00 πλέον του Φ.Π.Α. 

15. Τις διατάξεις του Ν. 4623/19, άρθρο 5, παρ.19. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  παροχής υπηρεσιών για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ » 

για την κάλυψη των αναγκών προβολής του τουριστικού μας προϊόντος στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020» . Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται μέχρι  

του ποσού των Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το 

κόστος θα  καλυφθεί  από  τις  πιστώσεις  του ΠΔΕ του  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού της  

Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα από τη  ΣΑΕΠ-522 (τροπ. 0)  18/11/2019 (ΑΔΑ: 

Ω7Ε146ΜΤΛΡ-9ΨΘ) όπου μεταξύ των άλλων περιλαμβάνεται και το έργο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020» προϋπολογισμού 350.000,00€ με Κ.Ε. 

2019ΕΠ52200002. 
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Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καλύπτουν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται παρακάτω, η δε παραλαβή των παραδοτέων θα 

γίνει στην Κέρκυρα από την σχετική επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 

Ι. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μπορούν να συμμετάσχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και Κοινοπραξίες ή 

συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν 

αποκλεισμό και τα οποία θα πρέπει να έχουν συναφή προς το έργο της παρούσας 

εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία. 

Επίσης απαιτούνται: 

Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ 
 
Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ 
 
Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού με τις τροποποιήσεις 
 
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 
 
Ποινικό Μητρώο Νομίμου εκπροσώπου 
 

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

 
Το νέο έντυπο υλικό, πρέπει να είναι ξεχωριστό για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ 

Κέρκυρας, ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλονιάς και ΠΕ Ζακύνθου) και να προβάλει το νέο 
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επικοινωνιακό μήνυμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να βασίζεται σε ένα ενιαίο artistic 

concept, εικαστική αισθητική και branding και να αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά τόσο της Περιφέρειας στο σύνολό της όσο και των 

Περιφερειακών Ενοτήτων. 

 

Ειδικότερα, θα δημιουργηθούν 4 έντυπα σε 6 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, 

γαλλικά, ρώσικα και ιταλικά), για τους προορισμούς της ΠΕ Κέρκυρας (περιλαμβάνονται  

Παξοί / Αντίπαξοι και Διαπόντια Νησιά : Οθωνοί, Ερείκουσα, Μαθράκι), της ΠΕ Λευκάδας 

(περιλαμβάνεται το Μεγανήσι, ο Κάλαμος και ο Καστός), της ΠΕ Κεφαλονιάς 

(περιλαμβάνεται η Ιθάκη) και της ΠΕ Ζακύνθου. Ο στόχος είναι τα νέα έντυπα να 

αναβαθμίσουν και να ανανεώσουν το ήδη υπάρχον έντυπο υλικό της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων και να το εξειδικεύσουν ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες αγορές 

στόχευσης.  

 

Κατά την εξέλιξη του έργου της δημιουργίας και παραγωγής των εντύπων πρέπει να υπάρχει 

στενή συνεργασία του αναδόχου με τη Διεύθυνση Τουρισμού- Πολιτισμού και Αθλητισμού  

της ΠΙΝ προκειμένου να ελεγχθεί το δημιουργικό (εικαστικό, lay out, μορφή, χρώματα κλπ.) 

των εντύπων και να γίνουν τυχόν διορθώσεις. Το layout του εντύπου κάθε Περιφερειακής 

Ενότητας θα είναι σε μέγεθος Α5 16 σέλιδο και να έχει στο εξώφυλλο κάτι χαρακτηριστικό 

από τον συγκεκριμένο προορισμό (πχ Ναυάγιο στη Ζάκυνθο) και θα είναι με μια 

χρωματοσειρά που να θυμίζει τα χρώματα της παλέτας του Iονίου  - a palette of blue and 

green – το οποίο θα είναι και το slogan στο εξώφυλλο των εντύπων Στο εσωτερικό 

εξωφύλλου θα υπάρχει ο χάρτης των Ιονίων Νήσων μέσα στην Ευρώπη. Στην πρώτη 



6 

εσωτερική σελίδα του εντύπου κάθε Περιφερειακής Ενότητας θα υπάρχει ο χάρτης των 

νησιών της εν λόγω ενότητας. Το έντυπο θα περιλαμβάνει διαφορετικές ενότητες όπως 

χρήσιμες πληροφορίες για τον επισκέπτη (αεροδρόμια, λιμάνια, ΚΤΕΛ), εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού (θρησκευτικός, θαλάσσιος, περιπατητικός, καταδυτικός, αθλητικός), αξιοθέατα 

(φυσικό και αστικό περιβάλλον πόλεις, χωριά), πολιτισμός (μουσεία- μνημεία), γαστρονομία, 

τοπικά προϊόντα, shopping, βιοποικιλότητα. 

 

Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει όλο το υλικό των εντύπων και σε ψηφιακή μορφή 

αρχείων (pdf) 1.000 τεμάχια  σε στυλ πιστωτικής κάρτας με το λογότυπο της ΠΙΝ 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ /ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΕΝΤΥΠΑ CONCEPT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(+ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ) 

1 Ανάπτυξη 
δημιουργικής 
ιδέας υλικού για 
τα έντυπα κάθε 
Περιφερειακής 
Ενότητας  

4 ΕΝΤΥΠΑ 

Α5 

Η δημιουργική ιδέα 
θα αποτυπωθεί στο 
σύνολο του 
έντυπου υλικού  
 
ΙΔΙΟ CONCEPT 

 

Ελληνικά 

Αγγλικά 

Γαλλικά  

Γερμανικά  

Ρωσικά  

Ιταλικά  

2 Δημιουργία 
περιεχομένου και 
επιλογή 
φωτογραφικού 
υλικού 

Για  4  

ΕΝΤΥΠΑ  

Μικρά περιγραφικά 
κείμενα εμπειρίας 
(τίτλος, θέμα, 
μήνυμα 
προτροπής, photo 
captions).  

μακέτα χάρτη 

16 σέλιδο 
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μπροσούρες 

Μία για κάθε 
Περιφερειακή 
Ενότητας 

Ιονίων Νήσων 

μακέτα χάρτη για το  
έντυπο καθεμιάς 
Περιφερειακής 
Ενότητας 

3 Σχεδιασμός και 
επιμέλεια 
προωθητικού 
υλικού 

Προτάση 
δημιουργικού – 
μακέτες ανά 
Περιφερειακή 
Ενότητα 

 1 τελική μακέτα  

ανά 
Περιφερειακή 
Ενότητα 

Παράδοση 
εντύπου 
ΚΕΡΚΥΡΑ-
ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ 
ΝΗΣΙΑ 

4χρωμο, σε velvet 
115γρ. εσωτερικό 
130γρ. εξώφυλλο 
 

10.000 τεμ. 

3.000 αγγλικά 

3.000 γερμανικά 

1.000 ελληνικά 

1.000 γαλλικά 

1.000 ιταλικά 

1.000 ρώσικα 

 

 Παράδοση 
εντύπου 
ΛΕΥΚΑΔΑ-
ΜΕΓΑΝΗΣΙ 

4χρωμο, σε velvet 
115γρ. εσωτερικό 
130γρ. εξώφυλλο  
 

10.000 τεμ. 

3.000 αγγλικά 

3.000 γερμανικά 

1.000 ελληνικά 

1.000 γαλλικά 

1.000 ιταλικά 

1.000 ρώσικα. 

4 Παραγωγή 
εντύπου  

Παράδοση 
εντύπου 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ-
ΙΘΑΚΗ 

4χρωμο, σε velvet 
115γρ. εσωτερικό 
130γρ. εξώφυλλο 
 

10.000 τεμ. 

3.000 αγγλικά 

3.000 γερμανικά 

1.000 ελληνικά 

1.000 γαλλικά 

1.000 ιταλικά 

1.000 ρώσικα 
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Παράδοση 
εντύπου 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

4χρωμο, σε velvet 
115γρ. εσωτερικό 
130γρ. εξώφυλλο 
 

10.000 τεμ. 

3.000 αγγλικά 

3.000 γερμανικά 

1.000 ελληνικά 

1.000 γαλλικά 

1.000 ιταλικά 

1.000 ρώσικα 

 

 

    Α/Β 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ /USB 

ψηφιακή 
μορφή αρχείων 
(pdf) 

Σε            σε στυλ πιστωτικής 
κάρτας με το 
λογότυπο της ΠΙΝ 

1.000τεμ 

 
 

 

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται εκτός των ανωτέρω με ευθύνη και δαπάνη 

του Αναδόχου και :  

- Η συγκέντρωση και σύνθεση των πληροφοριών (κείμενα, φωτογραφίες, 

χάρτες) που θα χρειαστεί να συμπεριληφθούν στο προωθητικό υλικό  

- Η σύνταξη πρωτότυπων κειμένων (όπου χρειαστεί)  

- Η μετάφραση  στις 5 υπόλοιπες γλώσσες θα πρέπει να γίνουν από 

πιστοποιημένο μεταφραστή και μαζί με τα παραδοτέα ο ανάδοχος θα 

καταθέσει τα έγγραφα πιστοποίησης των μεταφραστών. 

- Η γραφιστική επιμέλεια – δημιουργικό του προωθητικού υλικού (προσχέδια και 

τελικές μακέτες σε μορφή αρχείου pdf και jpg)  

- Η ψηφιακή παράδοση των προς εκτύπωση αρχείων σε μορφή .pdf.  
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-  

Τονίζεται ότι η συνεργασία με την Αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωτική σε όλα τα στάδια του 

σχεδιασμού και της οριστικοποίησης των προωθητικών υλικών. Η εταιρεία θα υποβάλλει 

προσχέδια των δημιουργικών πριν την οριστικοποίηση τους προς έλεγχο από την 

Αναθέτουσα αρχή για την έγκριση τους από τον  Ε.Ο.Τ. Τα αρχεία θα αποθηκευτούν σε 

μέσα αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων (usb) τα οποία θα παραδοθούν στην Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων προς αξιοποίηση στις επαφές με επαγγελματίες (tour operators, travel 

agents), δημοσιογράφους και φορείς τουρισμού. 

 

ΙΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια υλοποίησης της παρούσας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία 

ανάρτησης της οικείας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ . Όλο το υλικό θα παραδοθεί από τον 

ανάδοχο, ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων, και το οποίο θα αποτελεί περιουσιακό 

στοιχείο της ΠΙΝ. Η παράδοση του υλικού θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα (Σαμάρα 13, 

Τ.Κ. 49100 ) 

 

ΙII. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στη Γραμματεία της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας για την Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων (Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), υπόψη κ. Μέλλως Κουτούκη, τηλ. 

2661362110 ή κ.Γιώργου Παπαβλασόπουλου τηλ.26613 62112, μέχρι και εντός πέντε (5) 

ημερών από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Το εμπρόθεσμο των 
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αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, θα 

φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Πληροφορίες: Μ.Κουτούκη, τηλ. 2661362110 E-mail: koutouki@pin.gov.gr ή 

Γ.Παπαβλασόπουλος 2661362112 E-mail: papavlasopoulos@pin.gov.gr,  

Για τη σύνταξη της προσφοράς να ληφθεί υπόψη ότι το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης 

δαπάνης δε δύναται να ξεπεράσει το ποσό των δώδεκα  χιλιάδων  ευρώ (€12.00,00) 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

 

 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 


