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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
Ταχ. Δ/νση : Σπ. Σαμάρα 13 
Ταχ. Κώδικας : 49100 – Κέρκυρα 
Πληροφορίες: Τ.Παντελιού  
Τηλέφωνο : 2661362330,  62112 
E-mail :dnsi_tourismou@pin.gov.gr 

 
 
Κέρκυρα        18-2-2021 
Αρ. Πρωτ.: οικ . 12849/4960 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών διαχείρισης των κάτωθι VITRUAL ΕΚΘΕΣΕΩΝ 1) ITB (Γερμανία), 2) 
Vakantiebeurs (Ολλανδία) και 3) Ferienmesse (Αυστρία) στα πλαίσια του 
Υποέργου 7 VIRTUAL ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ EVENTS του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021»,  

 

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

ΝΗΣΙΩΝ 2021’’. 
4. Την Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρ. πρωτ. 107485/13-10-2021 

(ΑΔΑ: 6ΦΥΨ46ΜΤΛΡ) ένταξης του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 2021» προϋπολογισμού 350.000,00€ ΣΑΕΠ522 με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200000. 

5. Την αριθμ. 1410/11-02-2021 Παροχή σύμφωνης γνώμης του ΕΟΤ για την έγκριση 
προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  για το έτος 2021. 

6. Την αρ. πρωτ. οικ. 93098/36110/26-10-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 2021»  

4. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα και για το τρέχον έτος από το συγκεκριμένο λογαριασμό 
του Π.Δ.Ε. με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200000 δεν έχουν ανατεθεί ομοειδείς εργασίες που να 
ξεπερνούν το ποσό των € 20.000,00 πλέον του Φ.Π.Α. 

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

 
Την έκδοση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
διαχείρισης των κάτωθι VITRUAL ΕΚΘΕΣΕΩΝ  

1. ITB (Γερμανία),  

2 Vakantiebeurs (Ολλανδία)  

και 3. Ferienmesse (Αυστρία)  

στα πλαίσια του Υποέργου 7 VIRTUAL ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ EVENTS του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογιζόμενης αξίας δέκα 
χιλιάδων ευρώ (€10.000,00) 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 όπου μεταξύ των άλλων 
περιλαμβάνεται και το έργο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021» 
προϋπολογισμού 350.000,00€ ΣΑΕΠ522 με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200000. 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καλύπτουν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται παρακάτω, 

 

Ι. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης 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 από ΚΑΔ σε διοργάνωση Εκθέσεων και Virtual Εκθέσεων και events με 
προσκόμιση στο φάκελο αντίστοιχων τιμολογίων ή άλλων επίσημων 
αποδεικτικών στοιχείων. 

 

 Επίσης απαιτούνται: 

 
Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ 
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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  

 
Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του 
Αναδόχου:  

1. Διαχείριση των virtual εκθέσεων στις οριζόμενες από τους διοργανωτές 
ημερομηνίες και συγκεκριμένα των α) ΙΤΒ Berlin (Γερμανία, 9 έως 12 
Μαρτίου 2021), β)  Vakantiebeurs (Ολλανδία αναμένεται 
ημερομηνία) και γ) Ferienmesse (Αυστρία 7 έως 9 Μαϊου). 

 
2. Διαχείριση Διαδικτυακόυ Προφίλ για την παρουσίαση των νησιών της ΠΙΝ 

με εισαγωγή  Logo, Περιγραφή όλων των Προορισμών της ΠΙΝ  και  
καταχώρηση στον Online  κατάλογο  εκθετών. 

 
3. Προβολή Προωθητικών Εντύπων της  Περιφέρειας σε ηλεκτρονική μορφή 

 
4. Διεξαγωγή ηλεκτρονικών  συναντήσεων  με  βιντεοκλήση Δικτύωση και 

δυνατότητα άμεσης επαφής κατά τη διάρκεια όλων των ημερών των 
εκθέσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες της πλατφόρμας από τις 
συγκεκριμένες χώρες-αγορές (ομιλητές, tour operators, δημοσιογράφους 
κλπ.) μέσω συνομιλιών και κλήσεων ήχου / βίντεο και προγραμματισμό 
δυνητικών συναντήσεων (μεμονωμένων ή ομαδικών) ήτοι Περιφερειάρχου, 
Αντιπεριφερειαρχών, θεσμικών φορέων, εκπροσώπων φορέων τουρισμού 
στην πλατφόρμα (είναι στις υποχρεώσεις του αναδόχου η ενημέρωση και 
επικοινωνία με τους εκπροσώπους φορέων τουρισμού των Ιονίων Νήσων για 
ενδεχόμενο ενδιαφέρον τους για τις εν λόγω εκθέσεις). 

 
5. Παρουσίαση των video και του προφιλ της ΠΙΝ 

 
6. Παρουσίαση της Περιφέρειας 

 
7. Επικοινωνία  & Αποστολή των πληροφοριών για την προβολή του 

προορισμού με email 
 

8. Δεν συμπεριλαμβάνεται η όποια δαπάνη μίσθωσης δύναται προκύψει του 
εικονικού χώρου των εκθέσεων   
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
 
Στα Παραδοτέα περιλαμβάνονται: 
 
Απολογιστική Έκθεση Πεπραγμένων και αποτελεσμάτων  με: 
 Φωτογραφίες και στιγμιότυπα  συναντήσεων η video 
 Στοιχεία ενδιαφερομένων για τα Ιόνια Νησιά 
 Παρουσίαση του διαδικτυακού προφίλ 
 

ΙΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια υλοποίησης της παρούσας ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης της 
οικείας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι το τέλος της τελευταίας έκθεσης. Σε περίπτωση μη 
υλοποίησης κάποιας έκθεσης αυτή αντικαθίσταται από την επόμενη ορισθείσα από την 
ΠΙΝ.  

 
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. Τατιάνας Παντελιού, τηλ. 
2661362330 ή κ. Γιώργου Παπαβλασόπουλου τηλ. 26613 62112, μέχρι και πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Το 
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, θα φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  
Πληροφορίες: Τατιάνα Παντελιού, τηλ. 2661362330 E-mail: panteliou@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 δέκα  χιλιάδων  ευρώ 
(€10.000,00) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 
 
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 


