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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ   Αξ. πξση.: νηθ75203/32398 
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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ   
ΣΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
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ΣΚ :             49100 

Πιεξνθ.     : Κ. Κπξηάθε 

Σειέθ.        : 26613-62259 

Δ-mail        : k.kiriaki@pin.gov.gr 

 
ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 

«ΓΑΠΑΝΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΤΜΠΟΙΟΤ ‘’O Ι. ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΓΔΜΟΙ ΣΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΝΔΤΗ’’ ΠΟΤ ΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΙ ΣΗΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΣΙ 21 -25 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022». 
 
 

Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

 
Λακβάλνληαοππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α/7.6.2010) «Νέα 
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο– Πξόγξακκα  
Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ- 
ΟΣΑ Β’. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 147/2010 (Φ.Δ.Κ. 240 Β΄) «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ινλίσλ Νήζσλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (ΦΔΚ 4083 Β΄/23-11-2017). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Δεκόζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 

2014/25/ΕΕ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν. 4257/2014 ζύκθσλα κε ην νπνίν: «Οη 
Πεξηθέξεηεο δύλαληαη λα αλαζέηνπλ, απεπζείαο ή κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξόρεηξν 
δηαγσληζκό), δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ δελ 

ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 (Α΄ 42), κε ηε ζύλαςε δεκόζησλ 
ζπκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995 (Α΄ 247), 
σο πξνο ηα επηηξεπόκελα ρξεκαηηθά όξηα, όπσο απηά θαζνξίδνληαη κε ηηο εθάζηνηε 
εθδηδόκελεο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. Γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε 
απαηηείηαη απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, ρσξίο πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ 
ζπκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ζπληαζζόκελα ηεύρε εγθξίλνληαη από ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε» 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν.4555/2018. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 «Ρύζκηζε νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ ΟΣΑ» 

ηνπ Ν. 4625/2019 (ΦΔΚ139Α’/31.8.2019) «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο» ζύκθσλα κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηα 
εμήο: Η πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 3852/2010 
αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο: «Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε 

όισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ πηζηώζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζε απηόλ κε αλακόξθσζε, κε ηελ έθδνζε 
απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο απηήο δελ 
απαηηείηαη πξνεγνύκελε απόθαζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, εθηόο αλ απηή είλαη 
απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο. 
ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πξηλ από ηελ απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, 
πξνεγείηαη απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ 

πηζηώζεσλ πνπ ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο. Εμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, όηαλ 
θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη 
πξνζδηνξίδεηαη ζην αλαιπηηθόηεξν δπλαηό επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ 
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πξνϋπνινγηζκνύ». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπόο» ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143Α’) «Αξρέο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ)− 
Δεκόζην Λνγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3310/2005(ΦΔΚ30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 
(ΦΔΚ279/Α΄/10-11-2005) θαη όπσο ηζρύεη. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο 
δηαθάλεηαο, κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, 

δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθνύκελσλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Δηαύγεηα» θαη 
άιιεο δηαηάμεηο. 

10. Σν Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 
δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’ αξηζκό 2/100018/0026/30-12-2016 εγθύθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί 

«θνηλνπνίε/ζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο 
θαη παξνρήο νδεγηώλ». 

11. Tελ ππ’ αξ. 187-31/28-12-2021 Απόθαζε Π.. Ινλίσλ Νήζσλ πνπ αθνξά ηελ 

«Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ Οηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 

θαη ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Δξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη: α) ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2022 θαη β)ηνλ Πίλαθα ηνρνζεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ γηα ην έηνο 

2022.» 

12. To ππ΄αξηζκ. πξση.: 19834/10-02-2022 (ΑΓΑ: 9Π31ΟΡ1Φ-ΠΞΓ) έγγξαθν ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδνο θαη Ινλίνπ – Γεληθή Γ/λζε 

Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο - Γ/λζε Γηνίθεζεο- Σκήκα Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ Ν. 

Κέξθπξαο κε ζέκα: «Έιεγρνο Ννκηκόηεηαο ηεο κε αξηζκό 187-31/28-12-21 

(ΑΓΑ:Φ56Β7ΛΔ-Β0Β) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ινλίσλ Νήζσλ ε νπνία αθνξά α)ηελ Έγθξηζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2022 β)ηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ γηα ην έηνο 2022».  

13. Σελ κε α.π. 136-22/24-07-2022 Απόθαζε Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ζπκκεηνρή ηεο Π.Ι.Ν. ζηελ αλσηέξσ εθδήισζε.  

14. Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Ι.Ν. έηνπο 2022 ζηνλ Φνξέα 05.071 
K.A. Eμόδσλ 9899.022.016.001, ύςνπο 17.250,00€ γηα «ΓΑΠΑΝΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ 
ΤΜΠΟΙΟΤ ‘’O Ι. ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΓΔΜΟΙ ΣΧΝ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ 
ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΝΔΤΗ’’ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΙ ΣΗΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΣΙ 21 -25 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022».  

15. Σν ππ’ αξ. νηθ65734/274/09-08-2022 Πξσηνγελέο Αίηεκα (ΑΓΑΜ: 
22REQ011101858) γηα ηηο «ΓΑΠΑΝΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΤΜΠΟΙΟΤ ‘’O Ι. 
ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΓΔΜΟΙ ΣΧΝ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΝΔΤΗ’’ 
ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΙ ΣΗΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΣΙ 21 -25 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022.». 

16. Σελ αξηζ. 675-38/10-08-2022 απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξί έγθξηζε 
εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα δαπάλεο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο. 

17. Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο κε α/α 1565/19-08-2022 πνζνύ 17.250,00€ 

18. Σν ππ΄ αξ. νηθ.67945/29030/19-08-22 Δγθεθξηκέλν Αίηεκα (ΑΓΑΜ: 

22REQ011165989) γηα ηελ «ΓΑΠΑΝΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΤΜΠΟΙΟΤ ‘’O Ι. 
ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΓΔΜΟΙ ΣΧΝ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΝΔΤΗ’’ 
ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΙ ΣΗΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΣΙ 21 -25 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022». 

19. Σν από 01/09/2022 κήλπκα ειεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ ηνπ Γξαθείνπ Σύπνπ & 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ κε ην νπνίν καο ζηάιζεθαλ ηα ηερληθά ζηνηρεία - πξνδηαγξαθέο 
θαη ηα ζηνηρεία ππνςεθίσλ αλαδόρσλ.  

20. Σν από 12/09/2022 κήλπκα ειεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ κε ην νπνίν καο 
επηβεβαηώζεθε όηη δελ ππάξρεη αλαγθαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο γηα 
κεηαθηλήζεηο από ην εμσηεξηθό γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπκπνζίνπ.  

21. Σελ κε α.π. νηθ73509/31652/12-09-2022 [ΑΓΑΜ:22PROC011203029] Πξόζθιεζε 
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Τπνβνιήο πξνζθνξάο  

22. Σν γεγνλόο όηη ζηελ αλσηέξσ πξόζθιεζε δελ ππνβιήζεθε πξνθνξά γηα ηηο ππεξεζίεο 

ζίηηζεο (δείπλν 22/09/2022 & γεύκα 24/09/2022) θαη γηα ην έληππν θαη ςεθηαθό 
πιηθό. 

23. Σν από 16/09/2022 Μήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ζπλδηνξγαλσηή 
Γξαθείνπ Σύπνπ & Γεκνζίσλ ρέζεσλ, κε ην νπνίν καο ελεκεξώλεη όηη κεηά από 
έξεπλα πνπ έγηλε πξνηείλνληαη νη παξαθάησ ππνςήθηνη γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο : 

a. Ξελνδνρείν «CAVALIERI E.Π.Δ.», νδόο Καπνδηζηξίνπ 4, Κέξθπξα 

Σ.Κ.49131 (γηα δείπλν 22/09/2022) 

b. ΥΟΤΣΟ CATERING A.E., κύξλεο & Νεξνκύισλ, Πεύθα Θεζζαινλίθε (γηα 

γεύκα 24/09/2022) 

c. ΟΤΔΡΔΦ ΙΧΑΝΝΗ – Γξαθηθέο ηέρλεο (Print Shop Corfu) νιάξη 70 – 

Κέξθπξα Σ.Κ. 49100 (γηα έληππν θαη ςεθηαθό πιηθό) 

24. Σελ αλάγθε αλάζεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο ζίηηζεο (δείπλν 22/09/2022 & γεύκα 

24/09/2022) θαη γηα ην έληππν θαη ςεθηαθό πιηθό, ζην πιαίζην ηεο «ΓΑΠΑΝΗ ΣΑ 
ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΤΜΠΟΙΟΤ ‘’O Ι. ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΓΔΜΟΙ ΣΧΝ 

ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΝΔΤΗ’’ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΙ ΣΗΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΣΙ 
21 -25 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022» 

 

Αλαθνηλώλεη όηη: 

Πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο, γηα 

«ΓΑΠΑΝΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΤΜΠΟΙΟΤ ‘’O Ι. ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΓΔΜΟΙ ΣΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΝΔΤΗ’’ ΠΟΤ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΙ ΣΗΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΣΙ 21 -25 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022». 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έσο ην πέξαο ηνπ πκπνζίνπ 

(δει. έσο θαη 25/09/2022). 

Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιόγσ απεπζείαο αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό 
ησλ 3.800,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.. 

CPV:  [79950000-8]-Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ θαη ζπλεδξίσλ 

Γεληθόηεξν πιαίζην ηνπ έξγνπ : 

 Η Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ην ίδξπκα Hardt γηα ηελ κειέηε ηεο 
Κιαζζηθήο Αξραηόηεηαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διβεηηθή Αξραηνινγηθή ρνιή ζηελ 
Διιάδα, ην Μνπζείν Καπνδίζηξηα-Κέληξν Καπνδηζηξηαθώλ κειεηώλ , ην Μνπζείν Ιζηνξίαο 
ηεο Σέρλεο ηεο Γελεύεο, ην Ιόλην Παλεπηζηήκην θαη δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθόηεηεο από ηελ 

Γελεύε θαη ηελ Διιάδα, ζα πξαγκαηνπνηήζεη πκπόζην θαη πξόγξακκα επηζθέςεσλ ζηελ 
Κέξθπξα 21-25 επηέκβξε 2022, πνπ ζηνρεύεη λα αλαδείμεη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ 
κεγάινπ Ισάλλε Καπνδίζηξηα , ηελ πςειή απνζηνιή ηνπ ζε θξίζηκεο πεξηόδνπο γηα ηελ 
εηξήλε, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ζπγθξόηεζε θξαηώλ κε δνκέο βησζηκόηεηαο. ηηο 
εθδειώζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ Γελεύε γηα ηα 200 ρξόληα από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε κε 
ζέκα « Γελεύε θαη Διιάδα, κηα θηιία ζηελ ππεξεζία ηεο αλεμαξηεζίαο» ( Οθηώβξηνο 2021) 
δόζεθε ε επθαηξία λα αλαδεηρζεί ε δηπισκαηηθή δεηλόηεηα ηνπ Καπνδίζηξηα , ε αλαγλώξηζε 

ηνπ από κεγάιεο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ 19νπ αηώλα θαζώο θαη ην επίηεπγκα ηνπ γηα ηελ 
πξνζάξηεζή ηνπ Καληνλίνπ ηεο Γελεύεο θαη ην ύληαγκα πνπ έζεζε ηηο βάζεηο ηεο 
Διβεηηθήο πλνκνζπνλδίαο. Δπίζεο αλαδείρζεθε ε κεγάιε παηξησηηθή ηνπ δξάζε γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία ηνπ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα θαη ηεο ππνζηήξημεο Διιήλσλ θνηηεηώλ ζηελ 
Δπξώπε θαη θπλεγεκέλσλ Διιήλσλ. Η ζπλάληεζε ηεο Κέξθπξαο απνηειεί ζπλέρεηα ησλ 
εθδειώζεσλ πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ Γελεύε , κε πξόηαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Ινλίσλ 

Νήζσλ, θαη ζηελ νπνία ζα ρηηζηνύλ βαζύηεξεο ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ζπλαθώλ 
ηδξπκάησλ (Μνπζείν Καπνδίζηξηα , Ιόλην Παλεπηζηήκην, Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ θαη 
Καληόλη Γελεύεο) θαη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ νη θίινη θαη νη ζαπκαζηέο ηνπ 
Μεγάινπ Άλδξα ην πνιηηηζκηθό, γεσθπζηθό θαη πνιηηηζκηθό ηνπ πεξηβάιινλ, έζησ κε ηα 
απνκεηλάξηα ηνπ ζήκεξα. Οη επηζθέπηεο ζα κεηαθεξζνύλ ηζηνξηθά ζηα Ιόληα Νεζηά , ζηελ 
επνρή ηεο δξάζεο ηνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο.  
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Πξνζθεθιεκέλνη ζηηο εθδειώζεηο είλαη:  

Η Yπνπξγόο Πνιηηηζκνύ θ. Λίλα Μελδώλε, ν ηέσο πξόεδξνο ηεο Διβεηηθήο ζπλνκνζπνλδίαο 

θ. Pascal Couchepin, ν Γηεπζπληήο ηνπ ηδξύκαηνο Hardt γηα ηελ κειέηε ηεο Κιαζζηθήο 
Αξραηόηεηαο, θ. Pierre Ducrey, Γηαθεθξηκέλνη Έιιελεο θαη Διβεηνί νκηιεηέο κε θύξην 
νκηιεηή ηνλ ηέσο Πξόεδξν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, θ. Πξνθόπε Παπιόπνπιν, Πξέζβεηο, 
Διβεηηθέο πξνζσπηθόηεηεο θαη Διβεηνί δεκνζηνγξάθνη γηα ηελ θάιπςε ηνπ πκπνζίνπ θαη 
ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζηα Διβεηηθά Μέζα Δλεκέξσζεο.  

Σν πξόγξακκα ηνπ πκπνζίνπ πεξηιακβάλεη εκεξίδα κειέηεο ζρεηηθά κε ην ζέκα 

«Ο Ι. Καπνδίζηξηαο θαη νη ηζηνξηθνί δεζκνί ησλ Ινλίσλ Νήζσλ κε ηελ Γελεύε», θαη 
επηζθέςεηο ζε εκβιεκαηηθνύο ρώξνπο κε ζθνπό ηελ ζύλαςε ζρέζεσλ κεηαμύ 
ζπλαθώλ ηδξπκάησλ, ζην Μνπζείν Καπνδίζηξηα , ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν, ζην 
Μνπζείν Παιαηόπνιεο θ.α. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη : 

ΣΙΣΛΟ : O Ι. ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΓΔΜΟΙ ΣΧΝ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΜΔ ΣΗΝ 
ΓΔΝΔΤΗ 
ΣΟΠΟ : ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΥΡΟΝΟ : 21-25/09/2022 

 

Η ΠΙΝ ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ πκπνζίνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηα παξαθάησ: 

 
α/α ΔΙΓΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 

(κε Φ.Π.Α.) 

1 Γείπλν 
22/09/2022 

Παξάζεζε δείπλνπ ζηνπο 
πξνζθεθιεκέλνπο, 22/09/2022 έσο 30 
άηνκα (ελδεηθηηθά λα πεξηιακβάλεηαη θαη’ 
ειάρηζην κελνύ 3 πηάησλ κε θξαζί) 

900,00€ 
(30,00€/άηνκν) 

3 Γεύκα 
24/09/2022 

Παξάζεζε γεύκαηνο ζηνπο 
πξνζθεθιεκέλνπο, 24/09/2022 έσο 30 
άηνκα (ελδεηθηηθά λα πεξηιακβάλεηαη θαη’ 
ειάρηζην κελνύ 3 πηάησλ κε θξαζί) 

900,00€ 
(30,00€/άηνκν) 

9 Έληππν & 
ςεθηαθό πιηθό  

Πξνκήζεηα θαη δηαλνκή ςεθηαθώλ θαη 
έληππσλ πξνζθιήζεσλ, αθηζώλ, 
πξνγξακκάησλ, θπιιαδίσλ θαη παλό πνπ 
ζα δηαλεκεζνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
πκπνζίνπ. Πεξηιακβάλεηαη: 
ρεδηαζκόο νπηηθήο ηαπηόηεηαο ζπλεδξίνπ 
(πξόζθιεζεο θαη αθίζαο ει/θεο /έληππεο, 
banner, θνλθάξδαο, πξνγξάκκαηνο), 
εθηύπσζε πξόζθιεζεο: 11Υ22εθ., 
εθηύπσζε 1 όςεο, ραξηί velvet 300γξ, ηεκ. 
50, εθηύπσζε Banner: 120X380 εθ. ζε 

κνπζακά κε καλίθη επάλσ θαη θάησ, ηεκ. 3, 
αθίζα: 31Υ47εθ., εθηύπσζε έγρξσκε, 
ραξηί velvet 300gr, ηεκ. 5, εθηύπσζε 
θνλθάξδαο: ραξηί velvet 300gr, ηεκ. 100, 
πξνκήζεηα lanyards: ηεκ. 100, 
εθηύπσζε πξνγξάκκαηνο: ηξίπηπρν Α3, 
ραξηί velvet 300gr, έγρξσκε εθηύπσζε θαη 
πίθκαλζε, ηεκ. 100. 

2.000,00€ 

 

1. ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Α) Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο :  
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα 
πεξηέρεη: 

1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, εθόζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 

από ηελ ππνβνιή ηνπ, ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από 
αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν λα 
πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα ηα αδηθήκαηα 
όπσο απηά αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξώπσλ. 
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2.Πηζηνπνηεηηθό όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί 

ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηόηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 
λόκνπ. 

Σν πηζηνπνηεηηθό όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, όηη δελ ηειεί ζε πησρεπηηθό 
ζπκβηβαζκό θαη δελ έρεη ππαρζεί ζε εμπγίαλζε νύηε ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
εθδίδεηαη από ην νηθείν Πξσηνδηθείν. 

Σν πηζηνπνηεηηθό όπνπ αλαθέξεηαη όηη δελ έρεη ηεζεί ππό εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή 

απόθαζε, εθδίδεηαη από ην νηθείν Πξσηνδηθείν. εκεηώλεηαη όηη ηα θπζηθά πξόζσπα 
(αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. 

Σν πηζηνπνηεηηθό όπνπ αλαθέξεηαη όηη δελ έρεη ηεζεί ππό εθθαζάξηζε κε απόθαζε 

ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη από ην Γ.Δ.Μ.Η. εκεηώλεηαη όηη ηα θπζηθά πξόζσπα (αηνκηθέο 
επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. 

Η κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, 

γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνύο θνξείο απνδεηθλύεηαη κέζσ ηεο 
ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. 

 

Όια ηα παξαπάλσ εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ 
ππνβνιή ηνπο. 

 

3.Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ 
λνκηθνύ πξνζώπνπ σο  αθνινύζσο: 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωηοανηίγπαθο ηηρ βεβαίωζηρ έναπξηρ επγαζιών από ηην απμόδια Δ.Ο.Υ. ή ζχεηική 

εκηύπωζη από ηο μηηπώο ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απχήρ Δημοζίων Εζόδων (ΑΑΔΕ) 

 

4.Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειώλνληαη ηα εμήο: 

α)νη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο 

έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηε Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνύο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο 
αζθάιηζεο) ζηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο. 

β) όηη δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ, κε θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε 
ηνπ άξζξνπ 74ηνπ λ.4412/2016 ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνθιείνληαη απηνδίθαηα θαη από 
ηελ παξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο. 

γ) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ. 4412/2016, όηη ηεξνύλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί 
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ.4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ 
ππνρξεώζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο 

ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπο. 
δ) όηη δελ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε 

ζηξέβισζε ηνπαληαγσληζκνύ. 
ε) όηη δελ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 ε νπνία δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, 

ιηγόηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 

ζη) όηη δελ έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνύ κε πξόηεξε 
ζπκκεηνρή ηνπθαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο, θαηά ηα 
νξηδόκελα ζην άξζξν 48 ηνπ ηδίνπ λόκνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, 
ιηγόηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 

δ) όηη δελ έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο 
ζύκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο, απνδεκηώζεηο ή άιιεο 
παξόκνηεο θπξώζεηο. 

ε) όηη δελ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή 
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρνπλ απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη 
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ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

79 ηνπ ηδίνπ λόκνπ. 
ζ) όηη δελ επηρεηξνύλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ή λα 
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδώο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ απνθιεηζκό, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

η) όηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 
ακθηβόιισ ηελ αθεξαηόηεηά ηνπο. 

θ) όηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 
ηζρύ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
ι) όηη δελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπο, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ 

πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο : 
αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ 

ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη, ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β` 266), όπσο 

εθάζηνηε ηζρύεη, σο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ 
αζξνηζηηθά από ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή 

ββ) δύν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ 
ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ 
ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από δύν (2) δηελεξγεζέληεο 
ειέγρνπο. 

Οη ππό αα θαη ββ θπξώζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ. 

κ) όηη απνδέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 
 
εκεηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 
 

5. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, πνπ εθδίδεηαη από ηνλ νηθείν 

Αζθαιηζηηθό Φνξέα, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) ζηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππόρξενο ζε θαηαβνιή 
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ 
ππνβνιή ηνπ (ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ). 

 

6.Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, πνπ εθδίδεηαη από ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθώλ / ππεξεζία TAXISNET, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 
από ηελ ππνβνιή ηνπ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ). 

 

7. Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν επαγγεικαηηθό κεηξών, ην νπνίν 

εθδίδεηαη από ην νηθείν Δπηκειεηήξην, γίλεηαη απνδεθηό, εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο 
ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηόο αλ, ζύκθσλα κε ηηο 
εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο απηώλ, θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξόλν ηζρύνο. 

 

Σα δεκόζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά, ζύκθσλα κε ηα 

εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014, όπσο ηζρύεη. 
 

*Γηα όζα από ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη δπλαηό λα εθδνζνύλ κέρξη 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ππνβάιιεηαη Τπεύζπλε 
Γήισζε (δίρσο λα απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο) κε αληίζηνηρν 
πεξηερόκελν, δειαδή όηη ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο δε βξίζθεηαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ απνδεηθλύνληαη κε ηα αλσηέξσ δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο. 

Όζα από ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ πξνζθνκηζζνύλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, 
αιιά αληηθαηαζηαζνύλ από Τπεύζπλε Γήισζε, ν αλάδνρνο ζα θιεζεί λα ηα 

πξνζθνκίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 

 
Β) Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ε νπνία ζα πεξηέρεη : 

Σελ πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίλεηαη ζε επξώ (άλεπ θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.) θαη κέρξη δύν (2) δεθαδηθά ςεθία, γηα ην θάζε ηκήκα ηνπ πξνθεξπζζόκελνπ 
έξγνπ. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξαθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ 
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αλαδόρνπ (Δπσλπκία, ΑΦΜ, ΓΟΤ, ηαρ. δ/λζε, η.θ.) 

Φόξνη, ΦΠΑ, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θάζε άιιε λνκηθή επηβάξπλζε θαζώο θαη θάζε άιιε 

δαπάλε κε ξεηά θαζνξηδόκελε από ηελ παξνύζα, επηβαξύλνπλ ηνλ αλάδνρνθαη ζα πξέπεη λα 
έρνπλ ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

 
Πξνζθνξά πνπ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε, ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 
 

2. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη από ηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ – Π.Δ. Κέξθπξαο από 
ην ζπγθεθξηκέλν ΚΑΔ ζηνλ νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί δέζκεπζε θαη έγθξηζε δαπάλεο 
πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ / δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ηνλ ρξόλν πιεξσκήο θαη ηε ζύληαμε ηεο βεβαίσζεο θαιήο 
εθηέιεζεο θαη παξαιαβήο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 208 & 219 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

Η πιεξσκή ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη βάζεη ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ (Παξαδνηέα, 

Σηκνιόγην κε ηνλ αλαινγνύληα ΦΠΑ, Βεβαίσζε Καιήο Δθηέιεζεο θαη Παξαιαβήο Δηδώλ - 

ππεξεζηώλ, Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, Έθδνζε αλάινγνπ ρξεκαηηθνύ 
εληάικαηνο) θαη αθνύ γίλνπλ όιεο νη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θξαηήζεηο.  

Ο «Αλάδνρνο» ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, όπσο ηζρύνπλ. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί λνκίκσλ 
θξαηήζεσλ ή/θαη θόξνπ εηζνδήκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε ηξνπνπνίεζε/ζπκπιήξσζε ηπρόλ 
δηαηάμεσλ, νη όξνη ηεο Πξόζθιεζεο, θαζώο θαη ηεο ζύκβαζεο, ζπκκνξθώλνληαη µε ηηο λέεο 
δηαηάμεηο. 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ έηνπο 2022 θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε δέζκεπζε πίζησζεο ζηνλ ΚΑΔ 05.071/9899.022.016.001 πνζνύ 
17.250,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Γηα ην ζθνπό απηό έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξ. 1565/19-08-2022 Απόθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο. 
 

4. ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο ελδηαθεξόκελνο δύλαηαη λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 

απηνπξνζώπσο, ηαρπδξνκηθά (κε ζπζηεκέλε επηζηνιή) ή κέζσ εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξώλ 
(courier), ζηε Γξακκαηεία ηεο ΠΔ Κέξθπξαο, π. ακάξα 13 (2νο όξνθνο) ζηελ Κέξθπξα 
έσο ηελ Σεηάξηε 21-09-2022 θαη ώξα 10:00 π.κ. 
Δλαιιαθηηθά, ε πξνζθνξά κπνξεί λα θαηαηεζεί θαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε k.kiriaki@pin.gov.gr. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία & ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο. 

Η Πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ιστότοπο ηεο Π.Ι.Ν ζηε δηεύζπλζε: www.pin.gov.gr, θαη 
ζην ΚΗΜΔΗ. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε δίδνληαη από ηo Tκήκα Πξνκεζεηώλ - Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ 
ΠΔ Κέξθπξαο, (ηει.26613 –62257, 259, email: k.kiriaki@pin.gov.gr ). 

 

5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

Η απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη κε Απόθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Ινλίσλ Νήζσλ ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ην ζθνπό απηόλ (άξζξν 118 παξ.2 ηνπ 
Ν.4412/16). 

εκεηώλεηαη όηη δελ ιακβάλνληαη ππόςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ δελ 

πξνζθιήζεθαλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. (άξζξν 120 παξ.3α ηνπ Ν.4412/2016, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4782/2021). 

 

6. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η πινπνίεζε ησλ αλαηηζέκελσλ ππεξεζηώλ ζα γίλεη έσο ην πέξαο ησλ εθδειώζεσλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έθδνζήο ηπρόλ απνηειεζκάησλ (δει. έσο θαη 25/09/2022) κε 
επζύλε ηνπ αλαδόρνπ, ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. 

mailto:k.kiriaki@pin.gov.gr
http://www.pin.gov.gr/
mailto:k.kiriaki@pin.gov.gr
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/
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Η αξκόδηα Τπεξεζία ζα βεβαηώζεη ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο κε ηε ζύληαμε 

Βεβαίσζεο Καιήο Δθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 208 & 219 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

Η ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ πξνθύςνπλ 

αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλεο ζπλζήθεο, εθόζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνύην ηα δύν 
ζπκβαιιόκελα κέξε. 
Ο Αλάδνρνο πνπ ζα πξνθύςεη, δε δηθαηνύηαη λα κεηαβηβάζεη ή λα εθρσξήζεη ηε ύκβαζε ή 
κέξνο απηήο. 
 
 

Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

 

 

ΡΟΓΗ ΚΡΑΣΑ – ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ: 

1. Ξελνδνρείν «CAVALIERI E.Π.Δ.», νδόο Καπνδηζηξίνπ 4, Κέξθπξα Σ.Κ.49131 (γηα δείπλν 
22/09/2022) 

2. ΥΟΤΣΟ CATERING A.E., κύξλεο & Νεξνκύισλ, Πεύθα Θεζζαινλίθε (γηα γεύκα 
24/09/2022) 

3. ΟΤΔΡΔΦ ΙΧΑΝΝΗ – Γξαθηθέο ηέρλεο (Print Shop Corfu) νιάξη 70 – Κέξθπξα Σ.Κ. 49100 
(γηα έληππν θαη ςεθηαθό πιηθό) 
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