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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης  763-31/20-11-2012 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της 
διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών 3ου Υποέργου της Πράξης: «Τουριστική 
Προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Β΄ Εξάμηνο 2012» που αφορά τα 
ακόλουθα τμήματα: 1. Σχεδιασμό και δημιουργία του τουριστικού εντύπου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα γαλλικά, ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, ολλανδικά, 
σουηδικά και σερβικά, προϋπολογισμού 11.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) και 2. Παραγωγή (εκτύπωση) του τουριστικού εντύπου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, 
ρουμανικά, ρωσικά, ολλανδικά, σουηδικά και σερβικά, προϋπολογισμού 
40.650,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  με Κ.Ε. 2012ΕΠ02280009 της 
ΣΑΕΠ 0228. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20 - 11 - 2012  ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη),  Κεφαλονιάς  (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 
62357/88/16-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Σπυρίδωνος Σπύρου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε 
εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Σπυρίδων Σπύρου                                Πρόεδρος  
2. Νικόλαος Μηλιώτης                               Αντιπρόεδρος   
3.  Αιμιλία Μόσχου                                    Τακτικό Μέλος    
4. Αλίκη  Λούβρου                                     Τακτικό Μέλος    
5. Ιωάννης Κορφιάτης                               Τακτικό Μέλος    
6. Γεράσιμος Φόρτες                                 Τακτικό Μέλος      
7. Σκληρός Δημοσθένης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Τζόγια Γρουζή, που αν 
και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Π.Ι.Ν., κ. Ιωάννης 
Μαλακάσης, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος 
και Υποδομών Π.Ι.Ν., κ. Νικήτας Καραλής και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού 
Π.Ε. Λευκάδας, κ. Φέτσης Θεόδωρος. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ. 51635/19048/13-10-
2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, 
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Ειρήνη Διαμάντη. 

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο  Πρόεδρος  της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σπύρου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………….. 
 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα  
ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα 13ο Η.Δ.: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της 
διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών 3ου Υποέργου της Πράξης: «Τουριστική 
Προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Β΄ Εξάμηνο 2012» που αφορά τα 
ακόλουθα τμήματα: 1. Σχεδιασμό και δημιουργία του τουριστικού εντύπου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα γαλλικά, ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, ολλανδικά, 
σουηδικά και σερβικά, προϋπολογισμού 11.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) και 2. Παραγωγή (εκτύπωση) του τουριστικού εντύπου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, 
ρουμανικά, ρωσικά, ολλανδικά, σουηδικά και σερβικά, προϋπολογισμού 
40.650,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  με Κ.Ε. 2012ΕΠ02280009 της 
ΣΑΕΠ 0228. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  Π.Ι.Ν  αναπτύσσει το 13ο  θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει γραπτή εισήγηση της Διευθύντριας Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Π.Ι.Ν. κ. Ευαγγελίας Παπικινού, η οποία έχει ως εξής: 
 
Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε 

εκτέλεση της §1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και την τροποποίηση αυτού Ν. 

4071/2012 (άρθρο 5)  σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την 

αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και 

κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών και να συγκροτεί τις 

επιτροπές διεξαγωγής αυτών. 

 

Το παρόν έργο αφορά το 3ο Υποέργο με τίτλο «Αναπαραγωγή και δημιουργία 

έντυπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού» του Έργου «Τουριστική Προβολή 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Β΄ Εξαμηνο 2012».   

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
«περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία». 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1784/99 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο» (ΕΚ). 
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3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις 
πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-
μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) «Διαχείριση, 
Παρακολούθηση, Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις». 

5. Την Απόφαση Ε(2000)3405/ 28-11-2000 της Ε.Ε. σχετικά με την έγκριση 
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές 
παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αρ. 1 στην 
Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με την  Απόφαση Ε (2004) 2414/ 03-12-
2004 της ΕΕ. 

6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 
2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων. 

7. Την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των 
διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων 
κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων». 

8. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα  και 
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 
(Φ.Ε.Κ. 145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 

9. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ – 150 Α/10-7-07):  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 
(Κ.Π.Δ.). 

10. Το Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών 
Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.».  

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) : Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προ-
μηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

12. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45Α/09-03-99): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

13. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-3-94), άρθρο 24 «Αύξηση 
αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 

14. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/1995) «Προμήθειες του Δημόσιου 
Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 

15. Τις διατάξεις του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α΄/95), όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α΄/96), άρθρο 11, και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α΄/96), 
άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-04-
96) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή 
των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 
και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 
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16. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-95 τεύχος Α΄), «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις». 

17. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που προηγείται της σύμβασης». 

18. Τις διατάξεις του Ν. 3060/02, άρθρο 2, «Έλεγχος Νομιμότητας Συμβάσεων 
Προμηθειών, Παροχής Υπηρεσιών και Δημοσίων Έργων». 

19. Τις διατάξεις του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α΄/28-06-06) Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 

20. Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α΄/20-03-07 «Καταχώρηση 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις». 

21. Τις διατάξεις του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/03-12-07) Διαχείριση, Έλεγχος 
και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013. 

22. Την εγκύκλιο Π1/4232/12-09-07 για την εφαρμογή του Π.Δ. 118/2007 (Νέος 
Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου). 

23. Τον με αριθμ. 1177/2009 Κανονισμό της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 
2009 «περί τροποποίησης των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 
2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων». 

24. Την αριθμ. 2/45564/0026/31-07-01 (ΦΕΚ 1066/Β΄/10-08-01), απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των 
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95. 

25. Την με αριθμ. πρωτ. 33223/ΔΕ-3940/23.07.2012 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για 
ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2012 της ΣΑΕΠ-022/8, του έργου με τίτλο «Τουριστική 
Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Β΄ Eξάμηνο 2012», (2012 
ΕΠ02280009) 

26. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου «Τουριστική Προβολή 
Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών Β΄εξάμηνο 2012» 

27. Τη με αρ. πρωτ 1496/05.07.2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Τουριστική Προβολή 
Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών Β΄ εξάμηνο 2012», ΟΠΣ 380344 

28. To Σύμφωνο Αποδοχής Όρων του αυτού ως άνω Έργου. 
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Το έργο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

2012» είναι συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α) και η εκτέλεση του έχει έναρξη 04/07/2012 και λήξη 31/12/2012, και θα 

πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της αυτεπιστασίας (πλην του υποέργου 3).  

Το υποέργο 3, στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιείται ο ανωτέρω πρόχειρος 

διαγωνισμός, περιλαμβάνει την αναπαραγωγή του υφιστάμενου διαφημιστικού υλικού 

στα ελληνικά και αγγλικά καθώς και το σχεδιασμό και εκτύπωσή του σε 8 νέες 

γλώσσες, σύμφωνα με τις ανάγκες προώθησης του υλικού σε τουριστικές εκθέσεις, 

εκδηλώσεις, γραφεία Ε.Ο.Τ. εσωτερικού και εξωτερικού. 

 

Κατόπιν αυτών,  

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α  

 

Την έγκριση των όρων διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την κάλυψη των 

αναγκών  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε έντυπο υλικό στα πλαίσια της συμμετοχής 

της σε εκθέσεις και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο διαγωνισμός αφορά 

την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών 3ου Υποέργου 

της Πράξης: «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Β΄ Εξάμηνο 2012» 

που αφορά τα ακόλουθα τμήματα: 1. Σχεδιασμό και δημιουργία του τουριστικού 

εντύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα γαλλικά, ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, 

ολλανδικά, σουηδικά και σερβικά, προϋπολογισμού 11.000,00€ (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και 2. Παραγωγή (εκτύπωση) του τουριστικού 

εντύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, 

ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, ολλανδικά, σουηδικά και σερβικά, προϋπολογισμού 

40.650,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  και τη διεξαγωγή αυτού, σύμφωνα 

με το σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους: 

 Τρόπος επιλογής αναδόχου: Πρόχειρος Διαγωνισμός κατά το σύστημα 

υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης για το Τμήμα 1 της 

διακήρυξης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

και για το Τμήμα 2 τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, 

για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «1. 

Σχεδιασμός και δημιουργία του τουριστικού εντύπου της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων στα γαλλικά, ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, ολλανδικά, 

σουηδικά και σερβικά, και 2. Παραγωγή (εκτύπωση) του τουριστικού 

εντύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, 

γερμανικά, ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, ολλανδικά, σουηδικά και 

σερβικά». 
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 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές είτε για κάθε τμήμα του 

διαγωνισμού ξεχωριστά, είτε για το σύνολο αυτού.  

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β)  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 

γ)  συνεταιρισμοί 

δ)  κοινοπραξίες προμηθευτών  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη 

ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης. 

 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί με την υπ. αριθμ. 583-23/14-09-

2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η  παρακάτω  τριμελής Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού: 

 

1. Μαγδαληνή Λούβρου με αναπληρώτρια την Ελένη Μάνδηλα 

2. Ευσταθία Τίκου με αναπληρωτή το Δημήτριο Καλούση 

3. Πολυξένη Γεωργίου με αναπληρωτή το Νικόλαο Ψάϊλα  

 

 

 

 Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
 
 
 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ 

 

 

 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω  
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                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την κάλυψη των 
αναγκών  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε έντυπο υλικό στα πλαίσια της συμμετοχής 
της σε εκθέσεις και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο διαγωνισμός αφορά 
την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών 3ου Υποέργου 
της Πράξης: «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Β΄ Εξάμηνο 2012» 
που αφορά τα ακόλουθα τμήματα: 1. Σχεδιασμό και δημιουργία του τουριστικού 
εντύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα γαλλικά, ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, 
ολλανδικά, σουηδικά και σερβικά, προϋπολογισμού 11.000,00€ (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και 2. Παραγωγή (εκτύπωση) του τουριστικού 
εντύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, 
ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, ολλανδικά, σουηδικά και σερβικά, προϋπολογισμού 
40.650,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  και τη διεξαγωγή αυτού, σύμφωνα 
με το σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους: 

 Τρόπος επιλογής αναδόχου: Πρόχειρος Διαγωνισμός κατά το σύστημα 
υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης για το Τμήμα 1 της 
διακήρυξης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
και για το Τμήμα 2 τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, 
για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «1. 
Σχεδιασμός και δημιουργία του τουριστικού εντύπου της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων στα γαλλικά, ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, ολλανδικά, 
σουηδικά και σερβικά, και 2. Παραγωγή (εκτύπωση) του τουριστικού 
εντύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά, ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, ολλανδικά, σουηδικά και 
σερβικά». 

 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές είτε για κάθε τμήμα του 
διαγωνισμού ξεχωριστά, είτε για το σύνολο αυτού.  

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β)  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 

γ)  συνεταιρισμοί 

δ)  κοινοπραξίες προμηθευτών  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης. 
 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχει συγκροτηθεί με την υπ. αριθμ. 583-23/14-09-
2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η  παρακάτω  τριμελής Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού: 
 

1. Μαγδαληνή Λούβρου με αναπληρώτρια την Ελένη Μάνδηλα 

2. Ευσταθία Τίκου με αναπληρωτή το Δημήτριο Καλούση 

3. Πολυξένη Γεωργίου με αναπληρωτή το Νικόλαο Ψάϊλα  
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Μειοψηφούντων των τακτικών μελών, κ.κ. Ιωάννη Κορφιάτη και Γεράσιμου Φόρτε, οι 
οποίοι ψήφισαν αρνητικά. 

Το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Κορφιάτης καταθέτει την εξής τοποθέτηση: 

Η τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων να επιβαρύνει το ξενοδοχειακό μεγάλο 
κεφάλαιο που έχει κέρδη από τον Τουρισμό. Η συμμετοχή των εργαζομένων και ειδικά 
των ξενοδοχοϋπαλλήλων μέσω των εσόδων της Π.Ι.Ν. που είναι από την ίδια τη 
φορολόγησή τους, για τη Λαϊκή Συσπείρωση, είναι απαράδεκτη. Οι μειώσεις των 
αποδοχών των ξενοδοχοϋπαλλήλων για να μη χάσουν από τα κέρδη τους οι 
μεγαλοξενοδόχοι, εντάσσεται στα γενικότερα σχέδια της πλουτοκρατίας ντόπιας και 
ξένης που φροντίζουν με νόμους και προφήτες από τους Κυβερνητικούς υπηρέτες να 
μετακυλίσουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους και στις μικρές ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, με τη μείωση των αποδοχών και το κλείσιμο των μικρών  ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων. 
 
Καμία διευκόλυνση στο μεγάλο ξενοδοχειακό κεφάλαιο. Την κρίση και τη διαφήμιση 
να την πληρώσουν οι μεγαλοξενοδόχοι. 
 
Για αυτό το λόγο καλούμε τους εργαζόμενους, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους αλλά και τις 
μικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να παλέψουν μαζί με το ταξικό εργατικό κίνημα για 
αλλαγή τάξης στην εξουσία. Έτσι θα μπορούν οι εργαζόμενοι με την κοινωνικοποίηση 
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, να έχουν φτηνή και καθολική κάλυψη στην ανάγκη 
της ξεκούρασης και της αναψυχής που είναι κοινωνικό δικαίωμα. 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους ψηφίζουμε “όχι” στα θέματα 12 και 13 της 
ημερήσιας διάταξης. 
 
                                                               Γιάννης Κορφιάτης 
 
                                  Περιφερειακός Σύμβουλος απο τη “Λαϊκή Συσπείρωση” 
 
 

Το τακτικό μέλος κ. Γεράσιμος Φόρτες καταθέτει την εξής τοποθέτηση: 

Το καταψηφίζω για τους εξής λόγους: 
1. Είναι ευθύνη της διαχειριστικής αρχής ότι το τεχνικό δελτίο της 

Πράξης έχει εγκριθεί από το περιφερειακό συμβούλιο στις 2/6/2012 
και έρχεται στην οικονομική επιτροπή η έγκριση του πρόχειρου 
διαγωνισμού του 3ου υποέργου 5 ½ μήνες μετά, οπότε και τίθενται 
πιεστικές ημερομηνίες εκτέλεσης του με κίνδυνο να χαθεί το έργο.  

2. Θεωρώ αρκετά περίεργο ότι μέχρι σήμερα από το 2007 έτος 
εκκίνησης του ΕΣΠΑ το συγκεκριμένο υποέργο γινόταν με απευθείας 
ανάθεση (σύμφωνα και με την απάντηση του κ. Περιφερειάρχη) και 
για πρώτη φορά διεξάγεται πρόχειρος διαγωνισμός. Αν δεν έχει 
αλλάξει η νομοθεσία και οι κανονισμοί του ΕΣΠΑ η Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ που έχει την ευθύνη για τη νομιμότητα 
των διαδικασιών σε μία από τις δύο περιπτώσεις φέρει ευθύνη, αν δεν 
έχει παρανομήσει. 
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3. Θεωρώ ότι δεν αιτιολογείται καθόλου αν και κρίσιμο στοιχείο για την 
αξιοπιστία του τελικού αποτελέσματος, γιατί στο πρώτο τμήμα του 
διαγωνισμού (σχεδιασμός) η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την 
χαμηλότερη προσφορά και την τεχνική προσφορά και το δεύτερο 
τμήμα (παραγωγή) που είναι και το πλέον τεχνικό θα γίνει βάση της 
χαμηλότερης προσφοράς και δεν αξιολογείται η τεχνική προσφορά. 

4. Θεωρώ ότι δεν αιτιολογείται καθόλου γιατί ο σχεδιασμός αφορά 7 
γλώσσες και η παραγωγή 10 γλώσσες. Δημιουργείται δε σύγχυση 
όταν στο κεφάλαιο των τεχνικών προδιαγραφών, τμήμα 1, σελίδα 10 
αναφέρεται : «Στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης τεχνικής προσφοράς ο 
υποψήφιος Ανάδοχος, καλείται να υποβάλει την πρόταση του σχετικά με το 
δημιουργικό σχεδιασμό και προσαρμογή του τουριστικού εντύπου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από τα ελληνικά στα γαλλικά». Επισημαίνω 
ότι τα Ελληνικά δεν περιλαμβάνονται στις 7 γλώσσες σε αντίθεση με 
τα γαλλικά. Ακόμη και να υποθέσουμε ότι θα δοθεί ο σχεδιασμός στα 
ελληνικά δεν αναφέρεται τίποτε για τις άλλες δύο γλώσσες γερμανικά 
και αγγλικά, πολύ περισσότερο αφού στο ίδιο κεφάλαιο της 
προκήρυξης και στη σελίδα 21 αναφέρεται: «Το περιεχόμενο του 
φυλλαδίου στις λοιπές γλώσσες, ήτοι στα ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, 
ολλανδικά, σουηδικά και σερβικά θα παρασχεθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή στον Ανάδοχο κατά την έναρξη της υλοποίησης της σύμβασης» 

 
Επισημαίνω ότι για τα παραπάνω ζητήματα είτε δεν έλαβα επαρκείς 
απαντήσεις (1ο και 2ο σημείο), είτε καθόλου (3ο και 4ο σημείο).   
  

Το σχέδιο της προκήρυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού. 

 
H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 763-31/2012 

 
……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………….. 

 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                                                                                 Νικόλαος Μηλιώτης 
     Σπυρίδων Σπύρου                                                  Αιμιλία Μόσχου 
                          Αλίκη Λούβρου 
           Δημοσθένης Σκληρός 
                                                                                       Ιωάννης Κορφιάτης        
                                 Γεράσιμος Φόρτες 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
    
   Ειρήνη Διαμάντη 
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