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ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Για την ανάδειξη αναδόχου εταιρίας παροχής 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών υποστήριξης της Ο.Λ.Θ.α.ε. σε θέµατα Λογιστικού και 
∆ιοικητικού αντικειµένου  

 
Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης α.ε. διενεργεί Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, και δυνατότητα διαπραγµάτευσης, για 
την ανάδειξη αναδόχου εταιρίας παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών υποστήριξης σε 
θέµατα Λογιστικού και ∆ιοικητικού αντικειµένου σύµφωνα  µε τους Γενικούς και 
Τεχνικούς όρους που ακολουθούν και για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. 
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για τις προαναφερόµενες υπηρεσίες ανέρχεται στο 
ποσό των 100.000,00 € πλέον Φ.Π.Α . 
 
Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει µε τη λήψη γραπτών προσφορών, σύµφωνα µε τους 

όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν. 
2. Οι προσφορές µπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ως εξής: 

2.1. Προσωπικώς ή µε εκπρόσωπό τους: στο Τµήµα Γραµµατείας  της 
Ο.Λ.Θ. α.ε. µέχρι την 12:00 ώρα της (µε αριθ. πρωτοκόλλου 
παραλαβής) της  1/7/2011. 

2.2. Ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Τ.Θ. 104 67,  Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη. 
Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στο Τµήµα 
Γραµµατείας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής), το 
αργότερο µέχρι την 12.00’ ώρα της  1/7/2011. 

3. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο  µε την 
σφραγίδα του διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : 

• Προσφορά για τον ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εταιρίας 
Ανθρώπινου ∆υναµικού που θα παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες 
υποστήριξης σε θέµατα Λογιστηρίου και Γραµµατειακής 
Υποστήριξης  στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
• Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου ( Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, 

διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax ). 
• Ο Αποδέκτης: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. –∆/νση 

Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών. 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στην Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε.  θα γίνονται δεκτοί και θα αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού. 



 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και 
την συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

3.2. Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (ταχυδροµεία, 
διανοµείς, µέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσµα τη 
µη εµπρόθεσµη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., 
χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους 
ενδιαφερόµενους των οποίων οι προσφορές δεν γίνονται δεκτές από την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και 
υποφακέλων) που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  
 

4 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό  πρέπει να  είναι νοµικά πρόσωπα 
που πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις οικονοµικής 
επάρκειας και επαγγελµατικής εµπειρίας:  
� Να έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών από ανάλογες  υπηρεσίες 

παροχής διοικητικής-γραµµατειακής υποστήριξης των δύο (2) 
τελευταίων οικονοµικών χρήσεων µεγαλύτερο των 150.000€. Ο 
κύκλος των συµβουλευτικών υπηρεσιών κατά έτος θα βεβαιώνεται µε 
υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπρόσωπου της εταιρίας ή από 
ορκωτό λογιστή.    

� Να έχουν εκτελέσει τρία (3) τουλάχιστον έργα ανάλογων υπηρεσιών  
σε  εταιρίες   την τελευταία διετία (2008-2010). Τα βασικά στοιχεία του 
έργου [αναθέτουσα αρχή (στοιχεία επικοινωνίας), τίτλος έργου, πολύ 
σύντοµη περιγραφή έργου, χρόνος υλοποίησης, αµοιβή αναδόχου] θα 
πρέπει να παρουσιάζονται συγκεκριµένα.  

� Να προσκοµίσουν  οικονοµικές καταστάσεις των δύο (2) τελευταίων 
ετών καθώς και πίνακα µε σχετικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί τα 
τελευταία 5 έτη: τίτλος έργου, σύντοµη περιγραφή έργου, αναθέτουσα 
αρχή, προϋπολογισµός, χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, Από τον 
πίνακα έργων θα επισηµαίνονται τα έργα που καλύπτουν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις.  

4.1 Η µη συµµόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών 
και τεχνικών προϋποθέσεων και τα όριά τους συνεπάγεται την απόρριψη 
της προσφοράς. 

4.2. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να περιλαµβάνονται στο φάκελο της 
προσφοράς. 

5. Οι τιµές των προσφορών θα δίνονται σε Ευρώ. Η Ο.Λ.Θ. α.ε. µετά την υποβολή 
των προσφορών µπορεί κατά την κρίση της να κατακυρώσει το αποτέλεσµα, 
είτε να ζητήσει γραπτά νέες βελτιωµένες προσφορές απ΄όλους όσους 
υπέβαλαν προσφορές. 

6. Το άνοιγµα των φακέλων των προσφορών θα γίνει την  1/7/2011, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 13:00΄, στην αίθουσα ∆Σ/Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Κτίριο ∆ιοίκησης) 
από Αρµόδια τριµελή Επιτροπή της  Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

7. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των 
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που 
προσφέρθηκαν. Εφόσον οι προµηθευτές παρίστανται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών µε εκπρόσωπο υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

8. Η  προσφορά θα περιλαµβάνει και τα ακόλουθα:  
8.1. Αναλυτική περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών.  
8.2. Την τιµή προσφοράς. Ο Φ.Π.Α, δεν θα περιλαµβάνεται στην τιµή, αλλά θα 

δίδεται χωριστά. 



Κατά τη διαµόρφωση της τιµής προσφοράς τους, οι ενδιαφερόµενοι θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη ότι, επί του συµβατικού τιµήµατος επιβάλλεται 
κράτηση 2% υπέρ του  Ταµείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
(ΤΠΠΟΛΘ) και επί της ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται 2% τέλος 
χαρτοσήµου καθώς και   υπέρ ΟΓΑ, επί του τέλους χαρτοσήµου (χαρτοσ. 
+ ΟΓΑ = 2,4% επί του 2%). Το σύνολο των κρατήσεων επί του τιµήµατος 
είναι 2,048%.  

8.3. Την ισχύ της προσφοράς, η οποία δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 
τρεις (3) µήνες.  

8.4. Υπεύθυνη  δήλωση σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην 
οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων του 
διαγωνισµού και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

8.5. Εγγύηση συµµετοχής 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης  δαπάνης µε Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα  µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στη διακήρυξη µε ανοχή 
συµψηφίζεται κατά την εξόφληση της συµβατικής αξίας.  

8.6. Οι εταιρείες, πρέπει να εξειδικεύσουν στην οικονοµική προσφοράς 
τους τα παρακάτω στοιχεία : 
• Τη σχέση εργασίας µε τους εργαζόµενους που θα αναλάβουν την 
παροχή των αιτούµενων υπηρεσιών( π.χ. σύµβαση εργασίας στην 
οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι αν είναι µισθωτοί ή τη σύµβαση 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών  που έχουν υπογράψει σε κάθε άλλη 
περίπτωση) 
• Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης 
φύσεως νόµιµες µεικτές αποδοχές αυτών των εργαζοµένων 

Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφό 
της σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι ή της 
σύµβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών  που έχουν υπογράψει 

9. Ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή, 
τηρώντας τα οριζόµενα από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας ή τα 
συµφωνηθέντα από τις σχετικές συµβάσεις υπηρεσιών που έχουν υπογραφεί. 

10 Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος, ο ανάδοχος οφείλει να προσέλθει 
µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν αποδεχθεί την 
κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύµβασης, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της Εταιρίας, 
ύστερα από γνωµοδότηση της  επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Η ανάθεση της 
προµήθειας µπορεί να ανατεθεί στους αµέσως επόµενους συµµετέχοντες.  

11. Με την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος θα καταθέσει Εγγυητική 
Επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης  που θα καλύπτει το  10 % 
της συµβατικής αξίας του διαγωνισµού (µη συνυπολογιζοµένου του Φ.Π.Α.) και 
θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυµα που την εξέδωσε. H  
Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική λήξη της Σύµβασης  και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. 
Σε περίπτωση που ο µειοδότης δεν ανταποκριθεί στις συµβατικές του 
υποχρεώσεις ή κηρυχθεί έκπτωτος, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της Σύµβασης που έχει κατατεθεί κατά την υπογραφή του συµφωνητικού 
καταπίπτει υπέρ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 



12. Η πληρωµή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα γίνεται κατά ηµερολογιακό µήνα και θα 
λαµβάνει το µηνιαίο τίµηµα του τιµολογίου για τακτικές και έκτακτες εργασίες. 
Επί του µηνιαίου συµβατικού τιµήµατος επιβάλλεται κράτηση 2% υπέρ του 
Ταµείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( ΤΠΠΟΛΘ) και επί της ανωτέρω 
κράτησης επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήµου καθώς και 20% υπέρ ΟΓΑ, επί 
του τέλους χαρτοσήµου (χαρτοσ. + ΟΓΑ = 2,4% επί του 2%). Το σύνολο των 
κρατήσεων επί του συµβατικού τιµήµατος είναι 2,048%. 
12.1. Στοιχείο πληρωµής για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ θα είναι η βεβαίωση του 

Τµήµατος Προµηθειών που υποβάλλεται  στο  Τµήµα Λογιστηρίου   
για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης Οι υπεύθυνοι εποπτείας 
υποβάλλουν επίσης µηνιαίες βεβαιώσεις στο Τµήµα Προµηθειών για 
την ορθή εκτέλεση των εργασιών από το προσωπικό του αναδόχου 

12.2. Για την πληρωµή του µηνιαίου τιµήµατος ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει να 
προσκοµίζει στην Ο.Λ.Θ. α.ε. (Τµήµα Λογιστηρίου) 

α) Τιµολόγιο ή ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών, 
β) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, 
γ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
δ) Υπεύθυνη δήλωση (µε συνηµµένα αντίγραφα εξοφλητικών 
αποδείξεων υπογεγραµµένα από το προσωπικό του αναδόχου) από την 
οποία προκύπτει η τήρηση της κατωτέρω υποχρέωσης του αναδόχου: 
«Είναι υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας η απαρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή η καταβολή των νοµίµων 
αποδοχών στο απασχολούµενο προσωπικό για την υλοποίηση της 
παρούσας σύµβασης, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία συλλογική 
σύµβαση εργασίας ή τη σύµβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών που 
υπεγράφη, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, κ.λ.π.» 
ε)  Αντίγραφο της κατατεθειµένης στην Επιθεώρηση Εργασίας 
σύµβασης µε Τεχνικό Ασφαλείας, από όπου προκύπτει η τήρηση των 
όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. 

12.3. Για το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα από την έκδοση του 
λογαριασµού πληρωµής του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, µέχρι την καταβολή σε 
αυτόν, του ποσού του λογαριασµού από το ταµείο της Ο.Λ.Θ. α.ε., ο 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  δεν δικαιούται να εγείρει, αξίωση, αποζηµίωσης για τη  
δικαιολογηµένη αυτή καθυστέρηση πληρωµής του. 
Τα ποσά των προστίµων που θα επιβάλλονται στον ανάδοχο λόγω 
ποινικής ρήτρας ή άλλης αιτίας, θα αφαιρούνται από τον αµέσως 
επόµενο λογαριασµό πληρωµής του. 

13. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον διαπιστωθεί από την Ο.Λ.Θ. α.ε. 
ότι: 

• µε οποιοδήποτε τρόπο έχει εκχωρηθεί σε τρίτους η Σύµβαση όλων ή 
µέρους των εργασιών αυτής,  

• δεν παρείχε τις συµφωνηθείσες υπηρεσίες.  
• Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβάσεων  όρων της σύµβασης 

ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος. Η Ο.Λ.Θ. α.ε.  διαφυλάσσει 
το δικαίωµα της  να αποζηµιωθεί για κάθε ζηµιά εξ αιτίας της έκπτωσης. 

13.1. Η κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου συνεπάγεται:  
• Την κατάπτωση  υπέρ της Ο.Λ.Θ. α.ε.  της κατατεθείσης εγγύησης 

καλής εκτέλεσης των εργασιών ή εγγύηση συµµετοχής. 
• Την ανάθεση  της παροχής των υπηρεσιών αυτών  στον επόµενο 

µειοδότη και την κάλυψη της όποιας ζηµιάς προκύψει για την 
Εταιρεία  σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Τυχόν µικρότερη 
διαφορά µηνιαίας αποζηµίωσης του νέου αναδόχου παραµένει σε 
όφελος της Ο.Λ.Θ. α.ε.  



• Τον προσωρινό ή διαρκή  αποκλεισµό του αναδόχου από τους 
διενεργούµενους από την Ο.Λ.Θ. α.ε., διαγωνισµούς. 

13.2. Για την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου για όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις γνωµοδοτεί σχετικά η Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

14. Η παρακολούθηση της εφαρµογής της σύµβασης θα γίνεται από το Τµήµα 
Προµηθειών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ2 και 4 του Β΄ Μέρους των 
όρων του διαγωνισµού. Συγκεκριµένα: 
• για τον έλεγχο και την παραλαβή των εργασιών θα συντάσσεται από τους 

Προισταµένους των Τµηµάτων στα οποία θα απασχολούνται τα άτοµα του 
αναδόχου  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών 

• Οι βεβαιώσεις θα υποβάλλονται στο Τµήµα Προµηθειών το οποίο  και θα 
βεβαιώνει συνολικά προς το Τµήµα Λογιστηρίου την καλή εκτέλεση των 
εργασιών από τον ανάδοχο.   

15. Η υπόψη παροχή υπηρεσιών θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσης. Περιπτώσεις που δε ρυθµίζονται από τους παραπάνω 
αναγραφόµενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισµού 
Προµηθειών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ 1941 τ. Β/ 14.12.2010) 

16. Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή να µαταιώσει την διαδικασία του 
διαγωνισµού, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραµµα της 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας  οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, κατά την 
απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι 
των συµµετεχόντων σ’ αυτήν. Η συµµετοχή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται 
µε ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωµα 
αποζηµίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που ορίζονται στην παρούσα. Η 
συµµετοχή του Υποψηφίου στη διαδικασία του διαγωνισµού  συνεπάγεται την 
πλήρη αποδοχή εκ µέρους του των όρων διεξαγωγής της. 

17. Όργανο επίλυσης των τυχόν διαφορών που µπορεί να προκύψουν από την 
εκτέλεση της υπόψη προµήθειας, µέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης του 
όλου Θεσσαλονίκης.αντικειµένου της Σύµβασης, καθορίζεται ότι θα είναι τα 
δικαστήρια της  
 

Β΄ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Αντικείµενο του διαγωνισµού 
Η Ο.Λ.Θ.α.ε. προτίθεται να αναθέσει σε Εταιρεία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και 

οργάνωσης διοικητικών υπηρεσιών επιχειρήσεων, την υποστήριξή της για την 
διεκπεραίωση ορισµένων εργασιών λογιστικού και διοικητικού αντικειµένου  
Οι εργασίες αυτές αφορούν: 

• Την διεκπεραίωση εργασιών του τµήµατος Λογιστηρίου (παρακολούθηση του 
κυκλώµατος συναλλαγών προµηθευτών και πελατών της Ο.Λ.Θ ΑΕ 
αρµοδιότητας του Τµήµατος-Υποστήριξη τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού 
σε θέµατα µισθοδοσίας). 

• Οποιασδήποτε άλλης παρεµφερούς υπηρεσίας 
2. Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει  προσωπικό στους χώρους της 
Ο.Λ.Θ.α.ε.(Γραφεία ∆/νσης ∆ιοικητικού και Οικονοµικού) ανάλογα  µε τις ανάγκες 
και τις οδηγίες της Ο.Λ.Θ.α.ε..Το προσωπικό πρέπει να .κατέχει  τα τυπικά 
προσόντα  που αναγράφονται στην παραγ 2.1.4.1. 

2.1. Ειδικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται: 
2.1.1. Να στελεχώνει τις θέσεις εργασίας για  την εκτέλεση των εργασιών 

που αναφέρονται  παραπάνω και συγκεκριµένα  
• Με βοηθούς Λογιστών 2 άτοµα, για 8ωρη απασχόληση 5 ηµέρες την 

εβδοµάδα 



• Με υπάλληλο γραφείου 1 άτοµο για 8ωρη απασχόληση 5 ηµέρες την 
εβδοµάδα 

2.1.2. Να εξασφαλίσει την ευπρεπή και προσήκουσα συµπεριφορά των 
υπαλλήλων του στους χώρους εργασίας της Ο.Λ.Θ.α.ε. 

2.1.3. Να γνωστοποιήσει µε την υπογραφή  της Σύµβασης εγγράφως στην 
Ο.Λ.Θ. α.ε.(Τµήµα Προµηθειών) τα πλήρη στοιχεία: 
α) του εκπροσώπου  του αναδόχου και 
β) µετά την υπογραφή της σύµβασης και προ της ανάληψης εργασίας 
εγγράφως στην Ο.Λ.Θ. α.ε., (Τµήµα Προµηθειών) το υπόλοιπο 
προσωπικό  που θα απασχοληθεί για την πραγµατοποίηση του 
ελέγχου των δικαιολογητικών  και την αποδοχή του προσωπικού. Η  
γνωστοποίηση θα γίνει µε ονοµαστική κατάσταση θεωρηµένη από την 
Επιθεώρηση Εργασίας και θα συνοδεύεται  από την υποβολή  των 
στοιχείων  που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα τους, σύµφωνα µε 
την παρ. 2.1.4.1. των  ατοµικών συµβάσεων εργασίας τους και η 
αποδοχή των ανωτέρω προσώπων  από την Ο.Λ.Θ. α.ε. υλοποιείται 
µε την έκδοση-χορήγηση στο προσωπικό  Αδειών Εισόδου. 
Μετά την υπογραφή και κατά την διάρκεια της Σύµβασης µεταβολή 
των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται µόνο απολύτως  αιτιολογηµένα 
και µετά από σύµφωνη γνώµη της Ο.Λ.Θ. α.ε. και την έγγραφη 
αποδοχή εκ µέρους της του προτεινόµενου αντικαταστάτη 

2.1.4 Να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τις 
προαναφερθείσες ειδικότητες  και να ασφαλίσει όλο το προσωπικό 
που θα απασχολεί στους οικείους φορείς ασφάλισης σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε  ισχύουσες διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να 
εφαρµόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου  

2.1.4.1. Το προσωπικό απαιτείται να κατέχει οπωσδήποτε  
• πτυχίο Τ.Ε.Ι. Λογιστικής για τους βοηθούς λογιστών 
• απολυτήριο λυκείου ή τίτλο ισότιµης σχολής για την 

υποστήριξη του τµήµατος Ανθρώπινου  ∆υναµικού 
• αναγκαία κρίνεται για όλες τις θέσεις εργασίας η προσηκόντως 

αποδεικνυόµενη γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:  
i) επεξεργασία κειµένων ii) υπολογιστικά φύλλα και iii) υπηρεσίες 
διαδικτύου  

2.1.5 Να τηρεί το ωράριο εργασίας της Ο.Λ.Θ.α.ε., που ισχύει για το 
διοικητικό προσωπικό της εταιρείας 

2.1.6.  Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών θα συµφωνείται πέραν της 
σύµβασης όταν και αν απαιτείται οι ώρες τα άτοµα και οι αµοιβές στα 
πλαίσια  των ισχυόντων Σ.Σ.Ε. και της σχετικής σύµβασης υπηρεσιών, 
όπου έχει υπογραφεί τέτοια.  
Περαιτέρω το προσωπικό θα παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στην παραγ.1. σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της 
Ο.Λ.Θ.α.ε. Οι υπάλληλο του αναδόχου θα εργάζονται στα  κατά 
περίπτωση στα γραφεία της Ο.Λ.Θ.α.ε. υπό την εποπτεία των 
υπευθύνων οργάνων της και κάτω από τις οδηγίες αυτών. Ρητά 
διευκρινίζεται ότι το προσωπικό αυτό δεν έχει καµία σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας µε την Ο.Λ.Θ. Α.Ε..Η ευθύνη από πράξεις ή παραλείψεις του 
προσωπικού της αναδόχου εταιρίας, βαρύνει τον ανάδοχο. 

2.1.7. Να  διεκπεραιώνει το ανωτέρω περιγραφόµενο έργο ο ίδιος πλήρως και 
για όλο το καθοριζόµενο από τη Σύµβαση χρονικό διάστηµα και την 
τυχόν παράταση αυτής, χωρίς δικαίωµα εκχώρησης ή καθοιονδήποτε 
τρόπο υποκατάστασής του εν µέρει ή στο σύνολο. 



΄Αλλως ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  µε τις προβλεπόµενες από 
το νόµο συνέπειες, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του Κανονισµού 
Προµηθειών της Ο.Λ.Θ.α.ε. (άρθρο 38 Φ.Ε.Κ 1941 τ. Β/14.12.2010) 

2.1.8. Να τηρεί τα οριζόµενα στην ισχύουσα εργατική νοµοθεσία. και .είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για τη µισθοδοσία του προσωπικού του ,για 
την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών στους 
αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς και για την τήρηση της 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Θα πρέπει ακόµη  να λάβει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και φέρει 
ακέραιη την ευθύνη, αστική και ποινική, ατυχηµάτων ή ζηµιών, που 
µπορεί να συµβούν στο χώρο εργασίας, σε πρόσωπα ή πράγµατα δικά 
του, της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ή τρίτων. Οφείλει να λάβει γνώση και του 
Κανονισµού Υγείας και Ασφάλειας των εργαζοµένων (απόφαση 
2643/27.06.2005) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

3. Υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. 
3.1. Η Ο.Λ.Θ. ΑΕ υποχρεούται να διαθέτει καταλλήλους χώρους εργασίας, 
τον απαιτούµενο εξοπλισµό  και να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο 
προσωπικό του αναδόχου  για την εκτέλεση των συµφωνηµένων εργασιών. 
Η Ο.Λ.Θ. ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει το προσωπικό που αιτείται, 
ύστερα από προηγούµενη συνεννόηση µε τον ανάδοχο και µέσα στα όρια της 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης. 

4. Παρακολούθηση εφαρµογής της Σύµβασης. 
4.1. Tα προβλήµατα τρέχουσας φύσης που αναφύονται κατά την εκτέλεση 

του παρεχόµενου έργου και κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, 
επιλύονται µε συνεννόηση  του εκπροσώπου του αναδόχου και του  
της Ο.Λ.Θ. ΑΕ -Τµήµα προµηθειών το οποίο είναι υπεύθυνο για την 
πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης µεταξύ της Ο.Λ.Θ.α.ε. και της 
εταιρίας παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης προσωπικού 
4.1.1. Το διατιθέµενο από τον ανάδοχο προσωπικό , υπάγεται άµεσα  

στην εποπτεία  των  Προισταµένων των ανάλογων Τµηµάτων 
της Ο.Λ.Θ. α.ε.  οι οποίοι είναι  υπεύθυνοι: 
- Για την επίβλεψη του προσφερόµενου από το 

προσωπικό της εταιρίας έργου. 
- Για την εµφάνιση και συµπεριφορά του προσωπικού 

στους χώρους εργασίας  
- Για τη γνώση και συµµόρφωση του προσωπικού  στις ι 

οδηγίες  του.  
- Για την εκπαίδευση του προσωπικού 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
      ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΥ∆ΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 


