
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Κέξθπξα, 19/09/2022 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ   Αξ. πξση.: νηθ75606/32584 

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ  ΓΙΟΙΚΗΗ –ΟΙΚ/ΚΩΝ  

& ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

Σαρ. Γ/λζε : π. ακάξα 13, Κέξθπξα 

ΣΚ :             49100 

Πιεξνθ.     : Κ. Κπξηάθε 

Σειέθ.        : 26613-62259 

Δ-mail        : k.kiriaki@pin.gov.gr 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗ «ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ Η 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΘΔΛΟΝΣΩΝ ΑΙΜΟΓΟΣΩΝ (Π.Ο..Δ.Α) 
ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΔ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΣΟΙΥΔΙΑ: «32Η ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ & 

ΦΟΡΔΩΝ ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΓΟΙΑ». 

 
 

Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

 

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 
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θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη 

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 05.071 
K.A. Eμφδσλ 9899.022.019.001, χςνπο 15.013,00€ γηα «ΈΓΚΡΙΗ ΓΑΠΑΝΗ ΚΑΙ 
ΓΙΑΘΔΗ ΠΙΣΧΗ ΤΦΟΤ ΠΟΟΤ 15.013 € ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΣΗΝ «32Η ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΑ ΤΛΛΟΓΧΝ & ΦΟΡΔΧΝ 

ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΓΟΙΑ ΣΗΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΠΟ ΣΙ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ ΔΧ ΣΙ 2 
ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ».  

14. Σν ππ’ αξ. νηθ.73999/31852/13-09-22 Πξσηνγελέο Αίηεκα (ΑΓΑΜ: 
22REQ011257733) γηα ηελ «ΈΓΚΡΙΗ ΓΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΠΙΣΧΗ ΤΦΟΤ 

ΠΟΟΤ 15.013 € ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ 
ΣΗΝ «32Η ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΑ ΤΛΛΟΓΧΝ & ΦΟΡΔΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΓΟΙΑ 
ΣΗΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΠΟ ΣΙ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ ΔΧ ΣΙ 2 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ». 

15. Σελ κε α.π. 131-22/24-07-2022 Απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθε ε ζπκκεηνρή ηεο Π.Ι.Ν. ζην αλσηέξσ ζπλέδξην.  

16. Σελ αξηζ. 776-45/13-09-2022 απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξί έγθξηζεο 
εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα δαπάλεο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο. 

17. Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο κε α/α 1656/15-09-2022 πνζνχ 15.013,00€ 

18. Σν ππ΄ αξ. νηθ.75255/32432/16-09-2022 Δγθεθξηκέλν Αίηεκα (ΑΓΑΜ: 
22REQ011258217) γηα ηελ «ΈΓΚΡΙΗ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΠΙΣΧΗ ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΧΝΔΙ 
Η ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΤΛΛΟΓΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΑΙΜΟΓΟΣΧΝ (Π.Ο..Δ.Α) 
ΣΗ ΥΧΡΑ ΜΔ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΣΟΙΥΔΙΑ: «32Η ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΑ ΤΛΛΟΓΧΝ & 
ΦΟΡΔΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΓΟΙΑ», ΤΦΟΤ 15.013€». 

19. Σν κε α.π. Οηθ.73397/31630/12-09-2022 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεκ. Τγείαο & Κνηλ. 

Μέξηκλαο ΠΔ Κέξθπξαο κε ην νπνίν καο ζηάιζεθαλ νη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα 
ζηνηρεία ππνςεθίσλ αλαδφρσλ  
 

Αλαθνηλώλεη όηη: 

Πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ηελ «ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
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ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ Η 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΘΔΛΟΝΣΩΝ ΑΙΜΟΓΟΣΩΝ (Π.Ο..Δ.Α) 
ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΔ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΣΟΙΥΔΙΑ: «32Η ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ & 
ΦΟΡΔΩΝ ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΓΟΙΑ». [COFFEE BREAKS, ΠΑΝΩ – ΜΠΑΝΔΡ, 

ΔΚΣΤΠΩΔΙ – SPOT- ΣΡΔΙΛΔΡ – VIDEO – ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΔ – 
ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΦΏΝΗΗ, ΣΙΜΗΣΙΚΔ ΠΛΑΚΔΣΔ]». 

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

(δει. έσο θαη 02/10/2022). 

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιφγσ απεπζείαο αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ 

ησλ 15.013,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. 

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

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη: 
Η Π.Ο..Δ.Α επηιέγεη λα πξαγκαηνπνηεί ηα πλέδξηα ηεο θαζψο θαη ηηο Ακθηθηηνλίεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο κε ζηφρν ηελ ηνπηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ θαη θαη’επέθηαζε ηεο ηνπηθήο επάξθεηαο ζε αίκα. 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Η Ακθηθηηνλία είλαη ε ζχλνδνο φισλ ησλ πιιφγσλ 
Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ (.Δ.Α.) ηεο ρψξαο καο θαζψο επίζεο θαη θνξέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δζεινληηθή Αηκνδνζία, φπνπ αληαιιάζνπλ ζθέςεηο, γλψκεο θαη 
εκπεηξίεο θαη παξαθνινπζνχλ εηζεγήζεηο επηζηεκφλσλ θαη εηδηθψλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 
δηάδνζε ηεο ηδέαο ηεο Δζεινληηθήο κε Ακεηβφκελεο Αηκνδνζίαο θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ 
Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ, ψζηε ε ρψξα καο λα θαηαζηεί απηάξθεο ζε Δζεινληηθά 
Πξνζθεξφκελν Αίκα. 
ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη κέζα απφ ζπλερείο πξσηνβνπιίεο, δξάζεηο θαη 

ελέξγεηεο, λα πξνβάιεη ηηο δχν παλαλζξψπηλεο ηδέεο, ηεο Δζεινληηθήο Αηκνδνζίαο θαη ηεο 
Γσξεάο Ιζηψλ θαη Οξγάλσλ ψκαηνο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζεζκηθέο εθδειψζεηο ηεο Παλειιήληαο Λακπαδεδξνκίαο, ηνπ 
Παλειιήληνπ πλεδξίνπ θαη ηεο Ακθηθηηνλίαο ησλ πιιφγσλ θαη Φνξέσλ Δζεινληηθήο 
Αηκνδνζίαο. Σεινχλ δε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Αηκνδνζίαο θαη ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ. 
Οη δαπάλεο απηέο πνπ είλαη νπζηαζηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθδήισζεο ε νπνία 
ζπκβάιιεη επί ηεο νπζίαο ζηελ γλσξηκία, εμνηθείσζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ζε δεηήκαηα Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηνπ 
λεζηνχ καο. 

Η θαζνξηζηηθή ζπκβνιή καο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί ην ελ ιφγσ πλέδξην ζπληζηά 
δαπάλε ε νπνία ζπλάδεη θαη πξνσζεί ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζα ρξεκαηνδνηεζεί κέξνο ηεο 
δαπάλεο απφ Φνξέα ηεο εδαθηθήο καο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. Η Πεξηθεξεηαθή καο 

Δλφηεηα δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεί ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο θαη λα πξνάγεη ηα θνηλσληθά, 
πγεηνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ννκνχ ελψ παξάιιεια 
ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ψζηε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ λα ππάξμνπλ 
κεηξήζηκα απνηειέζκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ λα ππάξμεη αχμεζε ησλ Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ 
ζηελ Κέξθπξα θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ. 

H εζεινληηθή αηκνδνζία κπνξεί λα απνηειεί κηα πξάμε αγάπεο γηα ηνλ ζπλάλζξσπφ καο, 

θξχβεη φκσο θαη πνιιά νθέιε γηα ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. Άιισζηε ν εζεινληήο αηκνδφηεο 
έρεη ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε φηη βνεζά λα ζσζεί κηα δσή, θάλεη ην ρξένο ηνπ απέλαληη ζην 
θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζπκβάιεη ζην λα ππάξρεη επάξθεηα αίκαηνο. Σελ ίδηα ψξα φκσο βνεζά 
θαη ηνλ νξγαληζκφ ηνπ. χκθσλα κε κειέηεο, φηαλ θάπνηνο δίλεη αίκα δχν θνξέο ηνλ ρξφλν, 

αληηκεησπίδεη κεησκέλεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θαξθίλνπ. Μάιηζηα, ζηνπο αηκνδφηεο 
ειηθηψλ 43-61 εηψλ ηα εκθξάγκαηα θαη ηα εγθεθαιηθά είλαη ιηγφηεξα. Δπίζεο νη ζπρλέο 

αηκνδνζίεο αξαηψλνπλ ην αίκα θαη ην βνεζνχλ λα ξέεη θαιχηεξα, πεξηνξίδνληαο αθφκα θαη ηε 
δεκηά ζηα ηνηρψκαηα ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ. Σα νθέιε ηεο αηκνδνζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο 
εηδηθνχο, απνδίδνληαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ πςειψλ επηπέδσλ ζηδήξνπ. Καη βέβαηα κέζσ 
ηεο αηκνδνζίαο ν αηκνδφηεο ππνβάιιεηαη ζε ηαθηηθέο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο, 
πξνιαβαίλνληαο ηπρφλ πξνβιήκαηα, πνπ δελ ζα είρε δηαγλψζεη δηαθνξεηηθά. 

πλεπψο, νη δαπάλεο απηέο πνπ είλαη νπζηαζηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθδήισζεο ε νπνία 

ζπκβάιιεη επί ηεο νπζίαο ζηελ γλσξηκία, εμνηθείσζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνπ 
άπηνληαη ζε δεηήκαηα Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηνπ 
λεζηνχ καο. 

ΣΙΣΛΟ : 32Η ΑΜΦΙΚΣΤΟΝΙΑ ΤΛΛΟΓΧΝ & ΦΟΡΔΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΓΟΙΑ 
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ΣΟΠΟ : ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΥΡΟΝΟ : 30 επηεκβξίνπ – 02 Οθησβξίνπ 2022 

ΚΟΙΝΟ-ΠΡΟΒΟΛΗ: Η δηνξγάλσζε ηεο Ακθηθηηνλίαο ζηελ Κέξθπξα ζα έρεη ζεηηθφ 
αληίθηππν ζηελ πξνβνιή ζπλνιηθά ηνπ λεζηνχ, αθνχ ε δξάζε πξνβάιιεηαη δπλακηθά θαη 
απφ ηα θεληξηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο αιιά θαη ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ησλ 
πεξηθεξεηαθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, αθνχ ε Οκνζπνλδία δηαζέηεη πιιφγνπο Μέιε ζε φια 
ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο θαη θαζψο επίζεο έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζην 

θνηλφ. Δπίζεο πξνάγεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο ηδέαο λα 
ζηεξίμνπλ έκπξαθηα ηελ πξνψζεζε ηεο παλαλζξψπηλεο ηδέαο ηεο Δζεινληηθήο Αηκνδνζίαο ε 
νπνία ηαπηίδεηαη κε ηελ ίδηα ηε δσή. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπ, ε Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ  
- Π.Δ. Κέξθπξαο, πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηα παξαθάησ: 

 
α/α ΔΙΓΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 

(κε Φ.Π.Α.) 

1 Coffee Breaks – 
Γηαιιείκαηα 

Παξάζεζε ηξηψλ (3) coffee breaks γηα έσο 
θαη 300 άηνκα έθαζην [ελδεηθηηθά 
πεξηιακβάλνληαη θαθέο θίιηξνπ κε ηα 
ζπλνδεπηηθά ηνπ, ρπκνί (πνηθηιία), ηζάη 
δεζηφ, εκθηαινκέλν λεξφ, βνπηήκαηα, θέηθ] 

5.400,00€  

2 Βηληεν-θάιπςε 

ηνπ ζπλεδξίνπ  

Δξγαζίεο βηληενθάιπςεο ησλ ηξηψλ (3) 

εκεξψλ ηνπ ζπλεδξίνπ (Πεξηιακβάλνληαη 
Spot-Trailer ηεο Ακθηθηηνλίαο, Video απφ 
φιεο ηηο νκηιίεο ηνπ πλεδξίνπ, 
Φσηνγξαθηθφ αξρείν πςειήο αλάιπζεο, 
Μαγλεηνθψλεζε & Απνκαγλεηνθψλεζε 
πξαθηηθψλ 

5.990,00€ 

3 Γηαθεκηζηηθά  Πξφκήζεηα : Γύν (2) Μπάλεξ κε 
κεραληζκφ αινπκηλίνπ (0,85) κνπζακάο, 
Έλα (1) Παλό (5x1,5) κνπζακάο 

385,00€ 

4 Δθηππσηηθά  Πεξηιακβάλνληαη: 1. Βηβιίν Πξαθηηθώλ. 
Δθαηφλ πελήληα (150) ηεκάρηα δηαζηάζεσλ 
17x24, κε ζψκα γξαθήο νγδφληα (80) γξ. 
θαη εμψθπιιν ηξηαθνζίσλ πελήληα (350) 
γξ. Velvet κε ηεηξαρξσκία. Η βηβιηνδεζία 
ζα γίλεη «Ραθηφ-Κνιιεηφ» κε 
πιαζηηθνπνίεζε Μαη ζηελ Α’ φςε 
εμσθχιινπ. 2. Έληππν Πξνγξάκκαηνο – 
Πξόζθιεζε ηξηαθνζίσλ (300) ηεκαρίσλ, 
ηεηξαζέιηδν κε πνιπρξσκία ηχπνπ Α5. 3. 
Αθίζεο (33x48) δηαθνζίσλ πελήληα (250) 
ηεκαρίσλ. 4. Πηζηνπνηεηηθά πκκεηνρήο 
ηξηαθνζίσλ (300) ηεκαρίσλ. 5. Folders 
ηξηαθνζίσλ (300) ηεκαρίσλ κε βεξλίθη γηα 
πξνζηαζία εθηχπσζεο. 6. Blocks 
ζεκεηψζεσλ ηχπνπ Α4 

3.107,00€ 

5 Σηκεηηθέο 
Πιαθέηεο 

Πεξηιακβάλνληαη : ηηκεηηθέο πιαθέηεο κε 
θφθθηλεο βεινχδηλεο θαζεηίλεο δηαζηάζεσλ 
23x17 εθ. (ηεκ. 6) 

131,00€ 

 

1. ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Α) Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο : Αθνξά κόλν ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο γηα ηα 

ηκήκαηα : (1. Coffee Breaks – Γηαιιείκαηα), (2. Βηληεν-θάιπςε ηνπ ζπλεδξίνπ) & 

(4. Δθηππσηηθά)1 
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη: 

                                           
1  Γηα όζα από ηα δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη δπλαηό λα εθδνζνύλ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ππνβάιιεηαη Τπεχζπλε 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. 

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. 
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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. 

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.2 

 

2. 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). 

 

3.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). 

 

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

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

 

5.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) 

 

6.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 

                                           
2 Όια ηα παξαπάλσ εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 
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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, 
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. 

 

Σα δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014, φπσο ηζρχεη. 
 

Β) Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, (ε πξνζθόκηζε ηεο νπνίαο αθνξά ην ζύλνιν ησλ 

ππνςεθίσλ)3 θαη 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 

                                           
3 Γει. θαη γηα ηα 5 ηκήκαηα νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νηθ. πξνζθνξά 
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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. 

 
1. ΠΛΗΡΩΜΗ - 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. 
 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

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

ζπγθεθξηκέλα κε δέζκεπζε πίζησζεο ζηνλ ΚΑΔ 05.071/9899.022.019.001 πνζνχ 
15.013,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξ. 1656/15-09-2022 Απφθαζε Αλάιεςεο 
Τπνρξέσζεο. 

 
3. 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 ηελ Παξαζθεπή 23-09-2022 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. 

 

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 ).  
 

4. 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). 

εκεηψλεηαη φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δελ 

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

 

5. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη έσο θαη ην πέξαο ηνπ ζπλεδξίνπ δει. έσο θαη 

02/10/2022 κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ,-ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. 

Η αξκφδηα Τπεξεζία ζα βεβαηψζεη ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηε ζχληαμε 
Βεβαίσζεο Καιήο Δθηέιεζεο (Γ/λζε Γεκ. Τγείαο & Κνηλ. Μέξηκλαο ΠΔ Κέξθπξαο), ζχκθσλα 

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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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. 
 

6. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ :  
Με επζχλε ηεο Π.Ο..Δ.Α. : 

 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 ή θιεηζηνχο ρψξνπο. 

 Γελ ζα ππάξμνπλ έζνδα απφ ην ζπλέδξην. 
 

Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

 

 

ΡΟΓΗ ΚΡΑΣΑ – ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ: 

1. Ξελνδνρείν «Corfu Holiday Palace», Γ/λζε: Ναπζηθάο 2 Καλφλη, e-
mail:sales@corfuholidaypalace.com Σει:2661036540  (γηα Coffee Breaks – Γηαιιείκαηα) 

2. RGB Studios Υ&Γ Μαπξνθνξάθεο ΟΔ, Γ/λζε:Λεκεζνχ 14 Παπάγνπ, e-mail:info@rgbstudios.gr 
Σει:2106510224, (γηα ππεξεζίεο Βηληεν-θάιπςεο) 

3. Κνπκνχζεο Γεκήηξηνο, Γ/λζε: Ξπιφθαζηξν Κνξηλζίαο, e-mail: dkoumousis66@gmail.com 
Σει:2743027117,  (γηα δηαθεκηζηηθά) 

4. Γεψξγηνο Λακπηηζάθεο, Γ/λζε: Παι. Καβάιαο 51, Αηγάιεσ, e-mail:info@ektiposeis.gr 
Σει:2105981372, (γηα ηηο ππεξεζίεο εθηχπσζεο)  

5. Κσλζηαληίλνο Αζηέξεο, Γ/λζε: Δξκνχ 63, e-mail:k.asteris@engravings.gr Σει:2741072962 
(γηα ηηκεηηθέο πιαθέηεο)  
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