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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και 
παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού προβολής (video) για την προώθηση του 
τουριστικού προϊόντος 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 . 
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. 
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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» 

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 για τη δημιουργία και παραγωγή 
οπτικοακουστικού υλικού προβολής (video) για την προώθηση του τουριστικού 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 
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(€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. 
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. 

 
1. 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. 
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  
 
Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα ότι αποδέχεται τους όρους των παραγράφων 3 και 4. 
 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

 
H  παρούσα πρόσκληση αφορά την παραγωγή  
➢  δύο video    με διάρκεια  
 
α) 5 λεπτά , 
 
β) short version 1 λεπτό 
 
Τα video θα περιλαμβάνουν πλάνα από  τις 4 ενότητες της ΠΙΝ ΠΕ Κέρκυρας (θα 
περιλαμβάνονται  Παξοί / Αντίπαξοι και Διαπόντια Νησιά : Οθωνοί, Ερείκουσα, Μαθράκι), της 
ΠΕ Λευκάδας (θα περιλαμβάνεται το Μεγανήσι, ο Κάλαμος και ο Καστός), της ΠΕ 
Κεφαλονιάς (θα περιλαμβάνεται η Ιθάκη) και της ΠΕ Ζακύνθου. 
Τα πλάνα πρέπει να είναι: 1) από εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως θρησκευτικός, 
θαλάσσιος, καταδυτικός, περιπατητικός και σπορ, όπως cricket στην Κέρκυρα,  
2) αξιοθέατα (φυσικό και αστικό περιβάλλον πόλεις, χωριά), 3)πολιτισμός (μουσεία- μνημεία), 
4) γαστρονομία, τοπικά προϊόντα, 5) shopping, 6) βιοποικιλότητα. Η παραγωγή των βίντεο 
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προϋποθέτει γυρίσματα, τεχνική επεξεργασία, σύνθεση εικόνας, μοντάζ, μιξάζ, μουσική, 
σπικάζ στην ελληνική, αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική και Ρώσικη  γλώσσα. Τα video θα 
προβάλλονται τηλεοπτικά καθώς και διαδικτυακά, για την ανάδειξη του τουρισμού της ΠΙΝ 
και θα αποτελούν ψηφιακό έκθεμα για σχετικές μελλοντικές δράσεις της ΠΙΝ. Θα 
αποτελούνται από πρωτότυπα γυρίσματα καθώς και αρχειακό οπτικοακουστικό και 
φωτογραφικό ή άλλο υλικό, εκφώνηση στις ανωτέρω γλώσσες καθώς και την απαραίτητη 
μουσική υπόκρουση. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση των κατάλληλων οπτικών 
εφέ που θα ενισχύουν λειτουργικά και αισθητικά το περιεχόμενο. 
 
.  
 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Τα video θα πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας HD και να έχουν μοντέρνα αισθητική 
σύγχρονη τεχνική επεξεργασία. Το καθένα από τα παραπάνω video θα παραδοθεί με τίτλο, 
metadata και tags. Η επιλογή του υλικού (πλάνων, φωτογραφιών, κτλ) θα γίνει με 
συγκεκριμένα κριτήρια, με γνώμονα τον τουριστικό σχεδιασμό της αναθέτουσας αρχής. Οι 
λήψεις κινούμενης εικόνας (video) και η επεξεργασία, θα γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω 
τεχνικά κριτήρια και προϋποθέσεις: 
α. Ανάλυση 4K,. Ήχος: Dolby SR ή Dolby Digital. Μοντάζ, γραφικά και μιξάζ με αφήγηση on 
ή οff μιας φωνής. Επιπλέον, ως προς το πρωτότυπο υλικό (χωρίς γραφικά, υπότιτλους, 
μουσική και αφήγηση με φυσικό ήχο) απαιτείται να καταγραφεί και να παραδοθεί με 
εξωτερικό σκληρό δίσκο σε επεξεργάσιμες μορφές. 
β. Τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο είναι: Πλάνα αρχείου, video, 
time lapse, hyperlapse, λήψεις με drone. Θα πρέπει τα video (σε όλες τις γλώσσες) να 
παραδοθούν σε ένα έγχρωμο τυπωμένο DVD για κάθε γλώσσα για αναπαραγωγή σε DVD 
player, ενσωματωμένο σε καλαίσθητη πλαστική θήκη με το κατάλληλο έγχρωμο εξώφυλλο.  
Επίσης θα πρέπει να παραδοθεί από τον Ανάδοχο ποσότητα 1200 τεμάχια σε USB (200 
τεμάχια από κάθε γλώσσα).    
γ. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν λήψεις από το αρχείο του δημιουργού, θα πρέπει να 
έχουν γίνει τα τελευταία 5 χρόνια και με ελεύθερα τα πνευματικά δικαιώματα 
δ. Τεχνική αρτιότητα εκτέλεσης των λήψεων κινούμενης εικόνας (video) 
ε. Πλάνα από διαφορετικές εποχές, ώρες και συνθήκες φωτισμού. Στα παραδοτέα των 
ταινιών βίντεο θα υπάρχει ψηφιοποιημένο φωτογραφικό αρχείο με φωτογραφικά στιγμιότυπα 
από κάθε πλάνο όλων των ταινιών. 
στ. Οι βιντεοκάμερες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της δράσης θα πρέπει να 
είναι τελευταίας τεχνολογίας και εξέχουσας απόδοσης ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της 
δράσης και να εξασφαλίζουν την άρτια και ολοκληρωμένη απόδοση του αποτελέσματος 
ζ. Μοντάζ, γραφικές εκτελέσεις 
η. Μουσικές επενδύσεις ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες θα εγκριθούν από 
την αναθέτουσα αρχή. 
ι. Παρουσίαση και έγκριση του σεναρίου από την αναθέτουσα αρχή πριν το τελικό μοντάζ 
α. Ψηφιακό master σε σκληρό δίσκο high definition ασυμπίεστο όπου θα περιλαμβάνεται 
επίσης έκδοση χωρίς σπικάζ για μελλοντική μεταγλώττιση 
β. Κείμενα και πιστοποιημένες μεταφράσεις σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή 
γ. 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. 
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4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
α. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την 
εξασφάλιση άδειας, για την πραγματοποίηση των λήψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία κλπ. Τα τέλη λήψεων επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
β. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης υπάρχοντος υλικού από τον ανάδοχο (που θα 
καλύπτει διαφορετικές εποχές του χρόνου), λόγω των συγκεκριμένων απαιτήσεων του 
έργου. 
γ. Η καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια της όλης παραγωγής (σκηνοθεσία, επιλογή των 
χώρων στους οποίους θα πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της παραγωγής κλπ. ) αποτελεί 
ευθύνη και επιλογή του Αναδόχου, που λαμβάνει υπόψη του τις κατευθυντήριες γραμμές της 
Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υποδείξει στον Ανάδοχο βελτιώσεις 
ή τροποποιήσεις ως προς την καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια της παραγωγής (π.χ. 
αλλαγή, αντικατάσταση πλάνων, διόρθωση ή αλλαγή της δομής και του κειμένου κ.λ.π.), τις 
οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωματώσει, προκειμένου να προκύψει το τελικό 
παραδοτέο. 
δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή 
κατά την υλοποίηση των βίντεο, ώστε να λαμβάνει περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες και 
διευκρινίσεις. 
ε. Για κάθε ένα από τα βίντεο, θα κατατεθεί από τον ανάδοχο, προ της υλοποίησης πλήρες 
σενάριο και σκηνοθετική προσέγγιση, τα οποία θα ελεγχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.   Η 
εταιρεία θα υποβάλλει προσχέδια των δημιουργικών πριν την οριστικοποίηση τους προς 
έλεγχο και έγκριση τους από τον  Ε.Ο.Τ. 
στ. Όλο το υλικό θα παραδοθεί από τον ανάδοχο ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων και θα 
χρησιμεύσει ως image/video bank της ΠΙΝ και με ανάλογη σεναριακή ή άλλη τεχνική 
επεξεργασία δύναται να διατίθενται σε ΜΜΕ εσωτερικού–εξωτερικού, αλλά και όπου αλλού 
κρίνεται απαραίτητο για την τουριστική προβολή της. Στα παραδοτέα θα υπάρχει και 
κατάλογος σχετικής με το βίντεο βιβλιογραφίας καθώς και κατάλογος των οργανισμών, των 
μουσείων και τυχόν άλλων επιστημονικών φορέων στους οποίους πραγματοποιήθηκε η 
σχετική έρευνα και από τους οποίους αποκτήθηκε νομίμως το σχετικό φωτογραφικό ή 
κινηματογραφικό αρχειακό υλικό. Τέλος θα υπάρχουν οι άδειες παραχώρησης πνευματικών 
δικαιωμάτων του συνόλου του υλικού που δεν προέρχεται από πρωτογενή κινηματογράφηση 
του Αναδόχου αλλά και από αρχεία τρίτων φορέων ή προσώπων. Η ΠΙΝ διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει τροποποιήσεις στο προταθέν σενάριο και στο παραδοτέο υλικό, 
προκειμένου η τελική εκδοχή να συμβαδίζει με τους άξονες της στρατηγικής της.  
.   
 
5. 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 ) 
 
 
6. 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. 
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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 
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 
Πληροφορίες: Μ.Κουτούκη, τηλ. 2661362110,  email: koutouki@pin.gov.gr ή 
Γ.Παπαβλασόπουλος 2661362112, email: papavlasopoulos@pin.gov.gr,  
 
Για τη σύνταξη της προσφοράς να ληφθεί υπόψη ότι το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης 
δαπάνης, το οποίο δε δύναται να ξεπεράσει το ποσό των δώδεκα  χιλιάδων  ευρώ 
(€12.00,00) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 
 
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 


