
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Κέξθπξα, 15/09/2022 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ   Αξ. πξση.: νηθ74717/32175 

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ  ΓΙΟΙΚΗΗ –ΟΙΚ/ΚΧΝ  

& ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

 

Σαρ. Γ/λζε : π. ακάξα 13, Κέξθπξα 

ΣΚ :             49100 

Πιεξνθ.     : Κ. Κπξηάθε 

Σειέθ.        : 26613-62259 

Δ-mail        : k.kiriaki@pin.gov.gr 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ «ΤΝΓΙΟΡΓΑΝΧΗ ΜΔ ΣΗ ΜΔ 
ΣΗΝ ΈΝΧΗ ΥΟΡΧΓΙΏΝ ΚΈΡΚΤΡΑ ΣΙ 23 ΔΠΣΔΜΒΡΊΟΤ 2022, ΣΗΝ ΠΆΝΧ 

ΠΛΑΣΔΊΑ ΚΈΡΚΤΡΑ. [ΓΙΑΜΟΝΉ - ΓΙΑΣΡΟΦΉ - ΔΚΣΤΠΧΣΙΚΆ - ΗΥΗΣΙΚΉ 
ΚΆΛΤΦΗ – ΦΧΣΙΜ - ΜΑΓΝΗΣΟΚΠΗΗ ΔΚΓΗΛΏΔΧΝ]». 

 

 
Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ 

 

Λακβάλνληαοππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α/7.6.2010) «Νέα 
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο– 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΄) «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο 

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

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν. 4257/2014 ζχκθσλα 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 ηνπΤ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη 
Μεηαθνξώλ θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο» ζχκθσλα 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. Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, όηαλ 
θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη 
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πξνζδηνξίδεηαη ζην αλαιπηηθόηεξν δπλαηό επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ». 

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

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)− 
Γεκόζην 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», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 
(ΦΔΚ279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο 

δηαθάλεηαο, κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 
δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη 
άιιεο δηαηάμεηο. 

10. Σν Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 

δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’ αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί 
«θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο 
θαη παξνρήο νδεγηώλ». 

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

«Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ Οηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 

θαη ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 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 Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Ν. 

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

(ΑΓΑ:Ψ56Β7ΛΔ-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. Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Ι.Ν. έηνπο 2022 ζηνλ Φνξέα 01.071 

K.A. Eμφδσλ 9899.022.006.001, χςνπο 20.000,00€ γηα «ΓΑΠΑΝΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗ 

ΤΝΓΙΟΡΓΆΝΧΗ ΜΔ ΣΗΝ ΈΝΧΗ ΥΟΡΧΓΙΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΣΙ 23 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 

2022, ΣΗΝ ΠΑΝΧ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ». 

14. Σν ππ’ αξ. νηθ.71016/30578/02-09-22 Πξσηνγελέο Αίηεκα (ΑΓΑΜ: 

22REQ011200521) γηα ηηο «ΓΑΠΑΝΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΝΓΙΟΡΓΆΝΧΗ ΜΔ ΣΗΝ 

ΈΝΧΗ ΥΟΡΧΓΙΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΣΙ 23 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022, ΣΗΝ ΠΑΝΧ ΠΛΑΣΔΙΑ 

ΚΔΡΚΤΡΑ». 

15. Σελ κε α.π. 152-24/26-08-2022 Απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

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

16. Σελ αξηζ. 750-42/06-09-2022 απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξί έγθξηζε 

εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα δαπάλεο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο. 

17. Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο κε α/α 1622/07-09-2022 πνζνχ 20.000,00€ 

18. Σν ππ΄ αξ. νηθ.72875/31437/9-9-2022 Δγθεθξηκέλν Αίηεκα (ΑΓΑΜ: 

22REQ011220339) γηα ηελ «ΓΑΠΑΝΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΝΓΙΟΡΓΆΝΧΗ ΜΔ ΣΗΝ 

ΈΝΧΗ ΥΟΡΧΓΙΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΣΙ 23 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022, ΣΗΝ ΠΑΝΧ ΠΛΑΣΔΙΑ 

ΚΔΡΚΤΡΑ. Η ΑΝΧΣΔΡΧ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΠΙΣΧΗ ΑΝΑΛΤΔΣΑΙ Χ ΔΞΗ: 1. ΓΙΑΜΟΝΗ 

Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ 30 ΑΣΟΜΧΝ Υ 3 ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ 5.400,00€, 2. ΓΙΑΣΡΟΦΗ 30 

ΑΣΟΜΧΝ Υ 3 ΗΜΔΡΔ Υ 2 2.700,00€, 3. ΔΚΣΤΠΧΣΙΚΑ (ΑΦΙΔ, ΠΡΟΚΛΗΔΙ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΜΠΑΝΔΡ) 1.500,00€, 4. ΗΥΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ - 

ΦΧΣΙΜΟ 9.000,00€, 5. ΜΑΓΝΗΣΟΚΟΠΗΗ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ 1.400,00€». 

19. Σα απφ 12/09/2022 κελχκαηα ειεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ ηεο Γ/λζεο Σνπξηζκνχ, 

Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ κε ην νπνίν καο ζηάιζεθαλ νη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Αλαθνηλώλεη όηη: 
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Πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ηελ 

«ΤΝΓΙΟΡΓΑΝΧΗ ΜΔ ΣΗ ΜΔ ΣΗΝ ΈΝΧΗ ΥΟΡΧΓΙΏΝ ΚΈΡΚΤΡΑ ΣΙ 23 
ΔΠΣΔΜΒΡΊΟΤ 2022, ΣΗΝ ΠΆΝΧ ΠΛΑΣΔΊΑ ΚΈΡΚΤΡΑ. [ΓΙΑΜΟΝΉ - ΓΙΑΣΡΟΦΉ 
- ΔΚΣΤΠΧΣΙΚΆ - ΗΥΗΣΙΚΉ ΚΆΛΤΦΗ – ΦΧΣΙΜ - ΜΑΓΝΗΣΟΚΠΗΗ 

ΔΚΓΗΛΏΔΧΝ]». 
 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έσο ην πέξαο ηεο εθδειψζεσο 

(δει. έσο θαη 23/09/2022). 

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιφγσ απεπζείαο αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ 
ησλ 20.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

ΥΔΣΙΚΟΙ CPV: [55110000-4]-Τπεξεζίεο μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ, [55300000-3]-Τπεξεζίεο 
εζηηαηνξίνπ θαη παξνρήο θαγεηνχ, [22000000-0]-Έληππν πιηθφ θαη ζπλαθή πξντφληα, [32353000-2]-
Δγγξαθή ήρνπ, [32330000-5]-πζθεπέο γηα ηελ εγγξαθή θαη αλαπαξαγσγή ήρνπ θαη εηθφλαο. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη: 
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ΣΙΣΛΟ : ΟΛΗ Η ΚΔΡΚΤΡΑ ΜΙΑ ΥΟΡΧΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΙΚΤ, ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ 
ΔΙΡΗΝΗ 

ΣΟΠΟ : ΠΑΝΧ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΥΡΟΝΟ : 23/09/2022 

ΚΟΙΝΟ : Κεξθπξαίνη θαη επηζθέπηεο  

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθδειψζεσλ θαη ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπο, ε ΠΙΝ – ΠΔ Κέξθπξαο 
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηα παξαθάησ: 

 
α/α ΔΙΓΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 

(κε Φ.Π.Α.) 

1 ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΗ 
(21-24/09/2022) 

Γηακνλή ζε μελνδνρείν 30 αηφκσλ Υ 3 
δηαλπθηεξεχζεηο (άθημε 21/09/2022 θαη 
αλαρψξεζε 24/09/2022) 

5.400,00€  

2 ΙΣΙΗ (21-
23/09/2022) 

Παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο 30 αηφκσλ Υ 3 
εκέξεο (21, 22 & 23/09/2022) 

2.700,00€  

3 ΔΚΣΤΠΧΣΙΚΑ 
(ΑΦΙΔ, 

ΠΡΟΚΛΗΔΙ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, 
ΜΠΑΝΔΡ) 

Πξνκήζεηα θαη δηαλνκή αθηζψλ, 
πξνγξακκάησλ, θπιιαδίσλ θαη παλφ πνπ 

ζα δηαλεκεζνχλ ζην πιαίζην ηεο 
εθδήισζε. Πεξηιακβάλεηαη: 
Μνπζακάο : δηάζηαζεο 4 x 1 (ηεκ. 3), 
Μνπζακάο: δηάζηαζεο 2 x 1 (ηεκ. 2), 
Αθίζεο : δηάζηαζεο 32 x 48, εθηχπσζε 1 
φςεσο, 4ρξσκία, ραξηί 90γξ velvet (ηεκ. 
500), Πξόγξακκα: 8 ζει., δηάζηαζεο Α5, 
εθηχπσζε 2 φςεσλ, 4ρξσκία, ραξηί 150γξ 
velvet (ηεκ. 2500) 

1.500,00€ 

4 ΗΥΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 
ΔΚΓΗΛΧΗ - 
ΦΧΣΙΜΟ 

ΗΥΟ 

A. Ηρεηηθό ύζηεκα 
Ηρεηηθό ζύζηεκα Linearray,κε 6 θακπίλεο ζηελ 
πιεπξά, πιένλ 4 Subwoofers, (ηα sub ζα πξέπεη 
λα είλαη ζε aux) 
Ελδεηθηηθά: L ACOUSTICS , D&B ,RCF, MEYER, 
EAW 
Οη δνξπθόξνη θαη ηα subwoofers ζα πξέπεη λα 
είλαη ηεο ίδηαο εηαηξείαο θαη νη εληζρπηέο κε ηνλ 
controller, λα είλαη απηνί πνπ νξίδεη ν 
θαηαζθεπαζηήο.  
B.  FOH Κονσόλα  
Κνλζόια ήρνπ κε 64ch  είηε ςεθηαθή είηε 
αλαινγηθή 
Ελδεηθηηθά : YAMAHA,SOUNDCRAFT, MIDAS 

9.000,00€ 
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Κνλζόια ήρνπ αλαινγηθή 48ch κε ηα 
πεξηθεξεηαθά ηεο 
Ελδεηθηηθά : YAMAHA,SOUNDCRAFT, MIDAS 
1 Lexicon 480L κε δπν κεραλέο.   
Σηηο αλαινγηθέο θνλζόιεο, ζα πξέπεη λα 
ππάξρνπλ θαη όια ηα πεξηθεξεηαθά (graphiceq, 
reverb, compressor) 
C. MONITOR Κονσόλα 
Κνλζόια ήρνπ κε 64ch  είηε ςεθηαθή είηε 
αλαινγηθή θαη ηνπιάρηζηνλ 24aux 
Ελδεηθηηθά : YAMAHA,SOUNDCRAFT, MIDAS  
Σε πεξίπησζε αλαινγηθήο θνλζόια, ζα πξέπεη λα 
ππάξρνπλ θαη όια ηα πεξηθεξεηαθά (graphiceq, 
reverb, compressor)   
D. BACK LINE 
 2 x monitor 10” 

Ελδεηθηηθά: L ACOUSTICS , RCF ,D&B , 
MEYER, NEXO  

 20 x monitor 15’’ 
Ελδεηθηηθά:   L ACOUSTICS , RCF ,D&B , 
MEYER, NEXO 

 1 x Shurepsm1000 πνκπνδέθηεο θαη Shure 
535 Αθνπζηηθά 

 40 x βάζεηο κηθξνθώλσλ    
 8 x βάζεηο κηθξνθώλσλ (θνληνί)  
 1 x Ηιεθηξηθόπηάλν 
 1 x Full set Drums 
 EW 100 G3 wireless personal in ear monitor  
 Shure se535-cl headphones TC-

ELECTRONICS M-2000  
 TC-ELECTRONICS M-3000  

E. MICS 
 12DPA 4099 κε θιηπ γηα βηνιί, ηζέιν θαη 

θνληξακπάζν    
 5  NEUMANN KMS105    
 2  AKG C414 
 SHURE BETA 91A 

F. Ηρνιήπηε Stage 
 

ΤΣΗΜΑ ΦΧΣΙΜΟΤ 

χζηεκα θσηηζκνχ απνηεινχκελν απφ: 
 12 θηλεηέο θεθαιέο ηύπνπ 

WASHLEDRGBWηνπιάρηζην 350Wέθαζην 
 4 αξρηηεθηνληθά ηύπνπ Wall Washers LED 

RGBW ηνπιάρηζην 350W έθαζην 
 16 θσηηζηηθά ηύπνπ ParLEDRGBW 

ηνπιάρηζην 200W έθαζην 
 12 θσηηζηηθά ηύπνπ ZOOM PROFILE 750W / 

15-30 
 3 αξρηηεθηνληθνύο πξνβνιείο ηύπνπ Citycolor 

/ MSD2500W/ Barndoors/DMX 
 12 θαλάιηα dimmer DMX 
 Ψεθηαθή θνλζόια Φσηηζκνύ ηνπιάρηζηνλ 

1024 θαλαιηώλ 
 Πίλαθαο δηαλνκήο θνξηίσλ  
 Παξνπζία θσηηζηή 

 

ΤΣΗΜΑ ΣΗΡΙΞΗ ΗΥΟΤ & 

ΦΧΣΙΜΟΤ 

 3 Δηθηπώκαηα γηα ηε ζηήξημε ησλ 
θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ηύπνπ goalpoast, 
αλνίγκαηνο 12κ θαη ύςνπο ηνπιάρηζην 5,5κ 

 2 αληίζηνηρα δηθηπώκαηα αλνίγκαηνο 4κγηα 
ηε ζηήξημε ησλ fly ερείσλ  

5 ΜΑΓΝΗΣΟΚΟΠΗΗ 
ΔΚΓΗΛΧΗ 

Σειενπηηθή θάιπςε κε 6 θάκεξεο full HD 
1920x1080 θαη Drone ηεο κνπζηθήο 
εθδήισζεο 

1.400,00€ 

 

1. ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
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Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε 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 απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα 
φπσο απηά αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ. 

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 πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, όηη δελ ηειεί ζε πησρεπηηθό 

ζπκβηβαζκό θαη δελ έρεη ππαρζεί ζε εμπγίαλζε νύηε ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ φπνπ αλαθέξεηαη φηη δελ έρεη ηεζεί ππό εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή 
απόθαζε, εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν. εκεηψλεηαη φηη ηα θπζηθά πξφζσπα 

(αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. 
Σν πηζηνπνηεηηθφ φπνπ αλαθέξεηαη φηη δελ έρεη ηεζεί ππό εθθαζάξηζε κε απόθαζε 

ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Η. εκεηψλεηαη φηη ηα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο 
επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. 

Η κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο 
ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. 

 

ια 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: 

Φσηναληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο εξγαζηώλ από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Υ. ή ζρεηηθή 

εθηύπσζε από ην κεηξών ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζόδσλ (ΑΑΔΕ) 

 

4.Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα εμήο: 
α)νη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

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

β) φηη δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ, κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ηνπ άξζξνπ 74ηνπ λ.4412/2016 ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνθιείνληαη απηνδίθαηα θαη απφ 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
γ) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ. 4412/2016, φηη ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί 
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ.4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο 
ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. 

δ) φηη δελ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 
ζηξέβισζε ηνπαληαγσληζκνχ. 

ε) φηη δελ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

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

ζη) φηη δελ έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κε πξφηεξε 
ζπκκεηνρή ηνπθαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, 

ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 
δ) φηη δελ έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο. 

ε) φηη δελ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρνπλ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη 
ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
79 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. 

ζ) φηη δελ επηρεηξνχλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα 
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

η) φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 
ακθηβφιισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο. 

θ) φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 
ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
ι) φηη δελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο : 
αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β` 266), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή 
ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ 

ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο 
ειέγρνπο. 

Οη ππφ αα θαη ββ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

κ) φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 
εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 
 

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

Αζθαιηζηηθό Φνξέα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππφρξενο ζε θαηαβνιή 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 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, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 
από ηελ ππνβνιή ηνπ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ). 

 

7. Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ην νπνίν 

εθδίδεηαη από ην νηθείν Δπηκειεηήξην, γίλεηαη απνδεθηφ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο 
ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλαπφ ηελ ππνβνιή ηνπο,εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο 
εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

 

Σα δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014, φπσο ηζρχεη. 
 

*Γηα όζα από ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη δπλαηό λα εθδνζνύλ κέρξη 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ππνβάιιεηαη Τπεχζπλε 
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Γήισζε (δίρσο λα απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο) κε αληίζηνηρν 

πεξηερφκελν, δειαδή όηη ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο δε βξίζθεηαη ζηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ απνδεηθλύνληαη κε ηα αλσηέξσ δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο. 

ζα 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) Σερληθήο Πξνζθνξά, ε νπνία ζα πεξηέρεη: 

i) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, δίρσο λα απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία 
δειψλεηαη φηη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ηεο, ε εηαηξεία/επηρείξεζε 
απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

 

Γ) Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ε νπνία ζα πεξηέρεη : 

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

Φ.Π.Α.) θαη κέρξη δχν (2) δεθαδηθά ςεθία, γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 

Φφξνη, ΦΠΑ, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θάζε άιιε λνκηθή επηβάξπλζε θαζψο θαη θάζε άιιε 
δαπάλε κε ξεηά θαζνξηδφκελε απφ ηελ παξνχζα, επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρνθαη ζα πξέπεη λα 
έρνπλ ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 
 

Πξνζθνξά πνπ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 
 

2. ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ΚΑΔ ζηνλ νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί δέζκεπζε θαη έγθξηζε δαπάλεο πξνζθφκηζε ησλ 
λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ / δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
θαηά ηνλ ρξφλν πιεξσκήο θαη ηε ζχληαμε ηεο βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη παξαιαβήο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 & 219 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η πιεξσκή ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη βάζεη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (Παξαδνηέα, 

Σηκνιφγην κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ, Βεβαίσζε Καιήο Δθηέιεζεο θαη Παξαιαβήο Δηδψλ, 
Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, Έθδνζε αλάινγνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο) θαη 
αθνχ γίλνπλ φιεο νη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θξαηήζεηο.  

Ο «Αλάδνρνο» ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχνπλ. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί λνκίκσλ 
θξαηήζεσλ ή/θαη θφξνπ εηζνδήκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε ηξνπνπνίεζε/ζπκπιήξσζε ηπρφλ 
δηαηάμεσλ, νη φξνη ηεο Πξφζθιεζεο, θαζψο θαη ηεο ζχκβαζεο, ζπκκνξθψλνληαη µε ηηο λέεο 
δηαηάμεηο. 
 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ έηνπο 2022 θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε δέζκεπζε πίζησζεο ζηνλ ΚΑΔ 01.071/9899.01.022.006.001 πνζνχ 
20.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξ. 1622/07-09-2022 Απφθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο. 
 

4. ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 
απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθά (κε ζπζηεκέλε επηζηνιή) ή κέζσ εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξψλ 

(courier), ζηε Γξακκαηεία ηεο ΠΔ Κέξθπξαο, π. ακάξα 13 (2νο φξνθνο) ζηελ Κέξθπξα 
έσο ηε  Σξίηε 20-09-2022 θαη ώξα 10:00 π.κ. 
Δλαιιαθηηθά, ε πξνζθνξά κπνξεί λα θαηαηεζεί θαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε k.kiriaki@pin.gov.gr. Ο ελδηαθεξόκελνο ππνρξενύηαη λα απνζηείιεη ζε 
απηήλ ηελ πεξίπησζε ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ. 
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Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία & ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο. 

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

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζθιεζε δίδνληαη απφ ηo Tκήκα Πξνκεζεηψλ -Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ 

ΠΔ Κέξθπξαο, (ηει.26613 –62257, 259, email: k.kiriaki@pin.gov.gr ).  
 

5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

Η απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη κε Απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Ινλίσλ Νήζσλ ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ην ζθνπφ απηφλ (άξζξν 118 παξ.2 ηνπ 
Ν.4412/16). 

 

6. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη έσο θαη ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ δει. έσο θαη 

10/09/2022 κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ,-ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. 

Η αξκφδηα Τπεξεζία ζα βεβαηψζεη ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηε ζχληαμε 

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

Η ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ 

αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλεο ζπλζήθεο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 
Ο Αλάδνρνο πνπ ζα πξνθχςεη, δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή λα εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή 
κέξνο απηήο. 
 

7. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ :  
Με επζχλε ηεο Έλσζεο Υνξσδηψλ Κεξθχξαο : 

 Θα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθπγήο κεηάδνζεο ηνπ 
θνξσλατνχ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο νδεγίεο γηα ηελ 
αζθαιή δηεμαγσγή ησλ εθδειψζεσλ ζε αλνηρηνχο ρψξνπο. 

 Γελ ζα ππάξμνπλ έζνδα απφ ηελ εθδήισζε. 
 ηηο πξνζθιήζεηο ηηο αθίζεο ή φπνπ αιινχ είλαη εθηθηφ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν 

ζπλδηνξγαλσηήο θνξέαο φπσο : ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ - Π.Δ. ΚΔΡΚΤΡΑ θαη 
ζα ππάξρεη ην ινγφηππν ηεο Πεξηθέξεηαο.  

 

Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ 

 

 

ΡΟΓΗ ΚΡΑΣΑ – ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ  

 

http://www.pin.gov.gr/
mailto:k.kiriaki@pin.gov.gr
ΑΔΑ: 9ΨΡΖ7ΛΕ-22Δ




		2022-09-15T14:45:54+0300
	Athens




