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                                                     ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡ.Φ.187 /2012 
                        

Για την ανάδειξη Αναδόχου για την υλοποίηση  του έργου «Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing 
Plan ) και ενέργειες προβολής της ΟΛΘ ΑΕ στην Ελλάδα και στις χώρες της ΝΑ 
Ευρώπης». 
 
 

Α.' ΜΕΡΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

 

       Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), προκηρύσσει ΚΛΕΙΣΤΟ 
πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά, για την 
ανάδειξη Αναδόχου για την υλοποίηση  του έργου «Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) 
και ενέργειες προβολής της ΟΛΘ ΑΕ στην Ελλάδα και στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης». 

 
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη προϋπολογίζεται σε πενήντα µία χιλ. ευρώ (51.000,00€), 

χωρίς το Φ.Π.Α. και θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν.  
 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Γενικά για την ΟΛΘ ΑΕ 
Η Ανώνυµη Εταιρία Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ιδρύθηκε µε τον νόµο 
2688/99, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 15 του νόµου 2881/2001 και 
το άρθρο 17 του νόµου 2892/2001. Έχει υπογράψει από τις 27/6/2001 σύµβαση 
παραχώρησης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο διάρκειας 50 ετών, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 
3654/2008, σύµφωνα µε την οποία της έχει παραχωρηθεί το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης 
και εκµετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της Χερσαίας Λιµενικής Ζώνης 
του Λιµένος της Θεσσαλονίκης, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
Από την 27.8.2001, σε εφαρµογή της υπ΄αριθ. 476/21-6-2001 σχετικής απόφασης της 
∆ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης, πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή µετοχών της 
Εταιρείας προς διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Μετά το 
νόµο 3986/2011, ιδρυτικό της ΤΑΙΠΕ∆ ΑΕ και τις δύο αποφάσεις της διυπουργικής 
επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων που ακολούθησαν, το 74,27% του 
µετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ ΑΕ κατέχεται έµµεσα από το ελληνικό δηµόσιο µέσω του 
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ΤΑΙΠΕ∆ ΑΕ. H ΟΛΘ Α.Ε. υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3429/95 για τις ∆.Ε.Κ.Ο. που είναι 
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο (άρθρα 15, 16, 17).  

Βασικές δραστηριότητες ΟΛΘ ΑΕ  

Η ΟΛΘ ΑΕ αποτελεί πάροχο λιµενικών υπηρεσιών (service port) στους επιβάτες, στο φορτίο 
και στο πλοίο. Οι βασικές λιµενικές υπηρεσίες παρέχονται: 

• Στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) που εξυπηρετεί τα πλοία µεταφοράς 
εµπορευµατοκιβωτίων 

• Στο Λιµένα Συµβατικού φορτίου που εξυπηρετεί πλοία µεταφοράς χύδην και γενικού 
φορτίου 

• Στον Επιβατικό Σταθµό που εξυπηρετεί τους επιβάτες κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας     

Η ΟΛΘ ΑΕ παρέχει επίσης υπηρεσίες προσωρινής αποθήκευσης φορτίων και διαθέτει 
σηµαντικό αριθµό υπαίθριων και στεγασµένων χώρων καθώς και «Ελεύθερη Ζώνη» µε 
ειδικό τελωνειακό καθεστώς που διευκολύνει την παραµονή των υπό διαµετακόµιση (in 
transit) φορτίων   

Η ΟΛΘ ΑΕ αναπτύσσει µη λιµενικές δραστηριότητες στους τοµείς πολιτισµού, τουρισµού και 
εκµετάλλευσης χώρων στην περιοχή του Προβλήτα Νο1 και Νο2 που συνδέουν το λιµάνι µε 
την Πόλη και τους κατοίκους της.     

Η ΟΛΘ ΑΕ είναι µια κερδοφόρα επιχείρηση και µε σηµαντικά βελτιωµένους οικονοµικούς 
δείκτες το 2011. 

Στρατηγική επιδίωξη της ΟΛΘ ΑΕ   

Ο Λιµένας Θεσσαλονίκης ανήκει στους 4 Λιµένες της Ελλάδας (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Ηγουµενίτσα) που έχουν ενταχθεί στο κεντρικό διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών (core 
network). 

Στρατηγική επιδίωξη αποτελεί ο Λιµένας Θεσσαλονίκης να αποτελέσει τη Θαλάσσια Πύλη 
των υπό διαµετακόµιση (in transit) φορτίων προς τις χώρες της Βαλκανικής και του Μαύρης 
Θάλασσας. Να αποτελέσει σηµαντικό κόµβο συνδυασµένων µεταφορών στην περιοχή της 
ΝΑ Ευρώπης. 

Η στρατηγική επιδίωξη συνδέεται µε την ενδυνάµωση του ρόλου της ΟΛΘ ΑΕ στα δίκτυα 
µεταφορών και logistics καθώς και µε βελτίωση της επικοινωνίας µε τις  µεγάλες εξαγωγικές 
και εισαγωγικές µονάδες της ΝΑ Ευρώπης.  

Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η ενίσχυση της κρουαζιέρας στο λιµένα Θεσσαλονίκης που 
θα έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή της Μακεδονίας και 
στην τοπική οικονοµία.     
 

Αντικείµενο του έργου – Υποέργα - Παραδοτέα 

Ο Ανάδοχος  θα πρέπει να υλοποιήσει το έργο «Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan ) και 
ενέργειες προβολής της ΟΛΘ ΑΕ στην Ελλάδα και στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης» 
στηριζόµενος στην ανωτέρω γενική περιγραφή της ΟΛΘ ΑΕ, σε επιπλέον στοιχεία που 
µπορεί να αντλήσει, στις κατευθύνσεις από την Αναθέτουσα αρχή καθώς και στους 
αποδεκτούς κανόνες της επιστήµης.   

Το Έργο αποτελείται από τα ακόλουθα υπο- έργα: 
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1. Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) της ΟΛΘ ΑΕ   

2. ∆ηµιουργία σύγχρονης εταιρικής ταυτότητας   

3. ∆ηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού προβολής της ΟΛΘ ΑΕ 

4. Υποστήριξη στην υλοποίηση και επισκόπηση του Σχεδίου Μάρκετινγκ, στην 
οργάνωση και ανάπτυξη πελατολογίου ανά  χώρα και κλάδο, στη συµµετοχή 
σε επιχειρηµατικές εκδηλώσεις και στην υλοποίηση προωθητικών ενεργειών   

 

Το αντικείµενο του αναδόχου του έργου προσδιορίζεται αναλυτικά ως εξής: 
 

1. Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) της ΟΛΘ ΑΕ   
 
Το Marketing plan έχει στόχο την αποτύπωση των δεδοµένων της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας και φυσιογνωµίας της ΟΛΘ ΑΕ και της δυναµικής ανάπτυξής της µέσω 
στοχευµένων ενεργειών marketing και προβολής σε συγκεκριµένες αγορές της Ελλάδας και 
της ΝΑ Ευρώπης (ΠΓ∆Μ, Βουλγαρία, Σερβία, Κόσοβο, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη αλλά και  Ρουµανία, Τουρκία, Ουκρανία, Μολδαβία και Ρωσία) καθώς και την 
διαµόρφωση του κατάλληλου µίγµατος προωθητικών µέσων, λαµβάνοντας υπόψη την 
στρατηγική ανάπτυξης της ΟΛΘ ΑΕ τα επόµενα χρόνια.   

 
Το Marketing plan  περιλαµβάνει: 
• Ανάλυση εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος, µε προσέγγιση της συµπεριφοράς 

των αγορών-στόχων και του σχεδιασµού των ανταγωνιστικών δικτύων µεταφοράς 
εµπορευµάτων από λιµένες. 

• Αναλυτική, ιεραρχηµένη και χρονοπρογραµµατισµένη προσέγγιση µίγµατος 
προωθητικών ενεργειών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. 

• ∆ηµιουργία σύγχρονης εταιρικής ταυτότητας  
• ∆ηµιουργία υλικών επικοινωνίας συµπεριλαµβανοµένου και αυτών του διαδικτύου 
• Προτάσεις εταιρικών παρουσιάσεων (road-shows), επιχειρηµατικών συναντήσεων 

(B2B), συµµετοχή σε περιφερειακές και διεθνείς εκθέσεις , εκθέσεις τοµεακού ή 
θεµατικού χαρακτήρα, έντυπη και ηλεκτρονική προβολή, διοργάνωση events, κ.α. 

• Συµµετοχή σε γεγονότα που έχουν ως αντικείµενο την ανάδειξη ειδικότερων 
µορφών δραστηριοποίησης της ΟΛΘ ΑΕ όπως πχ συνεδριακός, πολιτιστικός και 
θαλάσσιος τουρισµός,  κρουαζιέρα κ.α. 

• Προωθητικές ενέργειες  
• Προβολή της σηµασίας του Λιµένα Θεσσαλονίκης για την Πόλη και την ευρύτερη 

περιοχή – ∆ιαρκής επικοινωνία 
• Οργάνωση υφιστάµενου και δυνητικού πελατολογίου ανά χώρα και κλάδο 

ενδιαφέροντος ΟΛΘ ΑΕ και επικοινωνία µαζί του.   
• Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µε ορόσηµα όλων των ενεργειών µάρκετινγκ.   
(Το Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) θα αναλύει τα υποέργα  2, 3 και 4  µε το  
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης)  
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2. ∆ηµιουργία εταιρικής ταυτότητας  
 

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η µελέτη και ο σχεδιασµός της εταιρική ταυτότητας της ΟΛΘ 
ΑΕ η οποία θα συµβάλει στη δηµιουργία µιας διακριτής εικόνας του Οργανισµού  ως 
δυναµικού, ελκυστικού και ανταγωνιστικού παρόχου λιµενικών και λοιπών υπηρεσιών τόσο 
στην εσωτερική όσο και την εξωτερική αγορά. 
Ο Ανάδοχος καλείται να διαµορφώσει προτάσεις για τη σύνθεση της εταιρικής ταυτότητας , 
οι οποίες θα αξιολογηθούν από την  ΟΛΘ ΑΕ. 
Το αναµενόµενο παραδοτέο ενδεικτικά θα περιλαµβάνει: 
• τουλάχιστον τρεις (3) προτάσεις µηνυµάτων – για λογότυπο, µότο και slogan για την 

πλαισίωση του λογοτύπου.  
• τον τρόπο εφαρµογής του. 
• Εικαστικές εφαρµογές της ταυτότητας σε διάφορες µορφές όπως: Banners, έντυπα , 

αφίσες, backdrop, ιστοσελίδα κα.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει το σχέδιο της πρότασής του στην ελληνική και στην 
αγγλική γλώσσα. 
Τα σχέδια και οι προτάσεις του Αναδόχου θα παρουσιαστούν για αξιολόγηση στην ΟΛΘ ΑΕ 
η οποία θα επιλέξει την πρόταση της εταιρικής ταυτότητας. 

 
3. ∆ηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού προβολής 

Παραδοτέα είναι: 
 
Οπτικοακουστικό υλικό προβολής γενικής χρήσης    
• Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού γενικού περιεχοµένου διάρκειας περίπου 20’ µε 

µοντέρνα εικαστική και σύγχρονη τεχνική επεξεργασία στην οποία θα προβάλλεται η 
επιχειρηµατική στρατηγική της ΟΛΘ ΑΕ, τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει έναντι των 
άλλων ανταγωνιστικών  λιµανιών, οι υπηρεσίες που παρέχονται και οι τεχνικές 
δυνατότητες όπου εκτός της ελληνικής αφήγησης θα συµπεριλαµβάνεται µεταγλώττιση 
σε 3-4 ξένες γλώσσες (αγγλικά, βουλγαρικά, σέρβικα κ.α), ζωντανές λήψεις και 
πρωτότυπη µουσική. Η Παραγωγή αφορά ανασύνθεση, συµπλήρωση και 
επικαιροποίηση υφιστάµενου υλικού. Θα παραδοθούν στον Ανάδοχο γι’ αυτό το σκοπό 
φωτογραφίες  από την ΟΛΘ ΑΕ ενώ θα απαιτηθεί από τον Ανάδοχο συµπληρωµατική 
βιντεοσκόπηση (Προβλήτας Νο1 και αλλού).   

• Αναπαραγωγή  1000 τεµαχίων DVD (µε χάρτινη θήκη) ή USB σε αναλογία που θα 
καθοριστεί από την ΟΛΘ ΑΕ. To format της παραγωγής θα είναι video υψηλής 
ανάλυσης (high definition 1080). 

   
Θα παραδοθεί:  

− Ψηφιακό master σε σκληρό δίσκο high definition ασυµπίεστο όπου θα 
περιλαµβάνεται επίσης έκδοση χωρίς σπικάζ για µελλοντική µεταγλώττιση 

−  2 τεµάχια Blue /Ray υψηλής ανάλυσης (high definition) 
− 1000τεµάχια DVD VIDEO κανονικής ανάλυσης (standard definition) µε   εκτύπωση   

στο DVD και χάρτινη θήκη 
 
Γενικό Έντυπο Οργανισµού  
Πρόκειται για την παραγωγή ενός εντύπου µε στόχο τη συνολική παρουσίαση του 
Οργανισµού. Στο έντυπο θα πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν λεπτοµερής  παρουσίαση 
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των τεχνικών προδιαγραφών του λιµανιού και των υπηρεσιών που παρέχονται προς τα 
διαφορετικά επαγγελµατικά κοινά – στόχος   
Το έντυπο θα εκδοθεί τουλάχιστον σε τέσσερες (4) γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, ενώ θα 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα έκδοσής του στα Βουλγαρικά, Σερβικά, ανάλογα µε τις 
ανάγκες  προβολής του Οργανισµού  σε διεθνές επίπεδο. 
Ο αριθµός των αντιτύπων θα καθορισθεί από τις απαιτήσεις των λοιπών ενεργειών 
προβολής  (συµµετοχή σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις)  
 
Banner - Αφίσα 
Ο Ανάδοχος καλείται να διαµορφώσει προτάσεις σχετικά µε το  περιεχόµενο και την 
αισθητική 4 banners και αφισών αντιπροσωπευτικών των υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ για τις 
εκδηλώσεις στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.  
 
Καταχωρίσεις στον Ελληνικό και Ξένο Τύπο 
Για την υλοποίηση της ενέργειας ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην δηµιουργία 
δηµιουργικού σχετικά µε το είδος και τη µορφή των προγραµµατιζόµενων καταχωρήσεων 
του εσωτερικού και εξωτερικού που θα συµµετάσχει η ΟΛΘ ΑΕ.   
 
∆ηµιουργία στήλης (ή ιστοσελίδας) µάρκετινγκ και προώθησης πωλήσεων στον 
δικτυακό τόπο της ΟΛΘ ΑΕ  
∆ηµιουργία στήλης (ιστοσελίδας) µάρκετινγκ και προώθησης πωλήσεων στον δικτυακό τόπο 
της ΟΛΘ ΑΕ (όπως Web based CRM κ.α.).   
 

4. Υποστήριξη στην υλοποίηση και επισκόπηση του Σχεδίου Μάρκετινγκ, στην 
οργάνωση και ανάπτυξη πελατολογίου, στη συµµετοχή σε επιχειρηµατικές 
εκδηλώσεις και στην υλοποίηση των προωθητικών ενεργειών 

Το υποέργο περιλαµβάνει την υποστήριξη της ΟΛΘ ΑΕ:  

• στην υλοποίηση του Σχεδίου Μάρκετινγκ και την επισκόπησή του µία φορά τουλάχιστον 
το έτος 

• στην διοργάνωση εταιρικών παρουσιάσεων και στην προετοιµασία συµµετοχής στις 
εκθέσεις 

• στην υλοποίηση των προωθητικών ενεργειών που περιλαµβάνει ενδεικτικά αποστολή 
δελτίων τύπων, έντυπων καταχωρήσεων, καταχωρήσεων στις χώρες ενδιαφέροντος µε 
τις εξελίξεις και την δραστηριότητα της ΟΛΘ ΑΕ και δηµιουργία σχέσεων µε τα διεθνή 
και περιφερειακά  ΜΜΕ, συνεντεύξεις της ∆ιοίκησης και στελεχών της ΟΛΘ ΑΕ στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά µε την προβολή των πλεονεκτηµάτων συνεργασίας µε 
την ΟΛΘ ΑΕ 

• στην οργάνωση και ανάπτυξη πελατολογίου ανά χώρα και κλάδο (όπως εργοστάσια, 
εισαγωγείς, εξαγωγείς, εταιρίες logistics και διαµεταφορέων, σιδηρόδροµοι, ναυτιλιακές 
εταιρίες, Λιµένες και άλλοι ενδιαφέροντος της ΟΛΘ ΑΕ) και στην σχεδιασµένη 
επικοινωνία µαζί τους. Η οργάνωση του πελατολογίου (κυρίως του δυνητικού 
πελατολογίου) και των ενεργειών µάρκετινγκ θα γίνεται µε τρόπο συµβατό µε τα 
εγκατεστηµένα συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και Επιχειρηµατικής 
Ευφυΐας (SAP ERP &ΒΙ) ή ∆ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (Customer Relationship 
Management) (Entersoft CRM).       
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Το υποέργο θα υλοποιηθεί µε την ανάθεση από τον Ανάδοχο σε σύµβουλο µάρκετινγκ, 
πτυχιούχου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίστοιχου πτυχίου εξωτερικού ή ισοδύναµης άδειας ασκήσεως 
επαγγέλµατος, 5/ετούς τουλάχιστον σχετικής επαγγελµατικής εµπειρίας και ικανότητας 
χρήσης λογισµικού συστηµάτων διαχείρισης πελατολογίου, της υποστήριξης της ΟΛΘ ΑΕ 
που περιλαµβάνει την φυσική παρουσία του στα γραφεία της ΟΛΘ ΑΕ 150 ισοδύναµων 
ανθρωπο-ηµερών εργασίας πλήρους απασχόλησης (Full Time Equivalent, FTE) στη 
διάρκεια της σύµβασης διάρκειας 14 µηνών.   

   

6. Προϋπολογισµός έργου – κατανοµή ανά υποέργο  

Ο εκτιµώµενος συνολικός προϋπολογισµός για την υλοποίηση του έργου «Σχέδιο 
Μάρκετινγκ (Marketing Plan ) και ενέργειες προβολής της ΟΛΘ ΑΕ στην Ελλάδα και 
στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης», το οποίο θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του 
παρόντος ∆ιαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής του, ανέρχεται στο ποσό των 
πενήντα µια χιλιάδες ευρώ (51.000 €), χωρίς ΦΠΑ.  

 

Έργο-υποέργο 
Προϋπολογισµός  

€ 

1. Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) της ΟΛΘ ΑΕ   
 

4.000 

2. ∆ηµιουργία σύγχρονης εταιρικής ταυτότητας   
 

8.000 

3. ∆ηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού προβολής της 
ΟΛΘ ΑΕ 

14.000 

4. Υποστήριξη στην υλοποίηση και επισκόπηση του 
Σχεδίου Μάρκετινγκ, στη συµµετοχή σε επιχειρηµατικές 
εκδηλώσεις, στην οργάνωση και ανάπτυξη 
πελατολογίου ανά χώρα και κλάδο και στην υλοποίηση 
των προωθητικών ενεργειών 

25.000 

Σύνολο  51.000 

 

7. Φάσεις υλοποίησης   

Κάθε υποέργο αποτελεί φάση υλοποίησης του έργου   
 

Υποέργα – Φάσεις Υλοποίησης 
Χρόνος υλοποίησης 

(µήνες) 

1. Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) της ΟΛΘ ΑΕ   
 

2 

2. ∆ηµιουργία σύγχρονης εταιρικής ταυτότητας   
 

2 
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3. ∆ηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού προβολής της 
ΟΛΘ ΑΕ 

3 

4. Υποστήριξη στην υλοποίηση και επισκόπηση του 
Σχεδίου Μάρκετινγκ, στη συµµετοχή σε 
επιχειρηµατικές εκδηλώσεις, στην οργάνωση 
πελατολογίου ανά χώρα και κλάδο και στην 
υλοποίηση προωθητικών ενεργειών   

Υλοποίηση υποέργου  
εντός 2012-2013 

 
Στο χρόνο υλοποίησης των υποέργων 1, 2 και 3 δεν περιλαµβάνεται ο χρόνος 
παρατηρήσεων – προτάσεων της ΟΛΘ ΑΕ για την οριστική διαµόρφωση των παραδοτέων. 

 
 1.1. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει να 
υποβάλουν στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αίτηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τις παρ. 1.4. και 1.5. της 
παρούσας, το αργότερο µέχρι  την 13.00’ ώρα της 31/10/2012 
 
Επισηµαίνεται ότι η αίτηση συµµετοχής πρέπει, υποχρεωτικά, να συνοδεύεται τουλάχιστον 
από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 1.5. της παρούσης.  
 
1.2. Οι αιτήσεις συµµετοχής µπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ως 
εξής: 
 
1.2.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ 'Η ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ: 
* Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι την 13.00’ 
ώρα  της  31/10/2012 ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) .  

 
1.2.2. Ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:  

 
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 Τ.Θ. 104 67,  Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη. 

 
Στην περίπτωση αυτή η αίτηση συµµετοχής πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής), το αργότερο µέχρι την 13.00’ ώρα της  
31/10/2012 

 
1.3. Οι αιτήσεις συµµετοχής θα πρέπει να είναι συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα, θα 
υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του διαγωνιζόµενου. 
Πάνω στον φάκελο µε την ένδειξη ‘’ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’ θα πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : 

- Αίτηση συµµετοχής για τον ∆ιαγωνισµό …………………… 
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.  
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου ( Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, 

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

Τµήµα Γραµµατείας. 
 

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 της αίτησης στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν 
οπωσδήποτε τους ενδιαφερόµενους των οποίων οι αντίστοιχες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές 
από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
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Η Επιτροπή του διαγωνισµού θα ανοίξει τους φακέλους των αιτήσεων συµµετοχής σε 
δηµόσια συνεδρίαση στις 1/11/2012 και ώρα 10:00 π.µ. στην Αίθουσα ∆Σ/Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  
(Κτίριο ∆ιοίκησης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Προβλήτας Α) 

 
1.4. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της έρευνας αγοράς είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
που πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις οικονοµικής επάρκειας και 
επαγγελµατικής εµπειρίας:  

• Να έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών από υπηρεσίες µάρκετινγκ, δηµοσίων 
σχέσεων, προώθησης πωλήσεων  και επικοινωνίας των τριών (3) τελευταίων 
οικονοµικών χρήσεων (2009-2010-2011) µεγαλύτερο των 250.000€. Ο κύκλος 
εργασιών των υπηρεσιών µάρκετινγκ, δηµοσίων σχέσεων και προώθησης 
πωλήσεων και επικοινωνίας κατά έτος θα βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του 
νόµιµου εκπρόσωπου της εταιρίας ή από ορκωτό λογιστή. Σε περίπτωση Ένωσης 
προσώπων ή Κοινοπραξίας ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται ως το άθροισµα των 
σταθµισµένων µε το ποσοστό συµµετοχής στην Ένωση ή Κοινοπραξία κύκλων 
εργασιών των µελών της.  

• Να έχουν EBITDA > 0 στις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις (2009, 2010, 2011). 
Σε περίπτωση Ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται 
ως το άθροισµα των σταθµισµένων µε το ποσοστό συµµετοχής στην Ένωση ή 
Κοινοπραξία EBITDA των µελών της.  

• Να έχουν παρέχει υπηρεσίες µάρκετινγκ, δηµοσίων σχέσεων και προώθησης 
πωλήσεων, εντός των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών χρήσεων (2009, 2010, 
2011) σε τουλάχιστον µία (1) εταιρία εισηγµένη στο χρηµατιστήριο. Σε περίπτωση 
Ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας αρκεί ένα µέλος να παρείχε ή να παρέχει τις 
ανωτέρω υπηρεσίες σε µία (1) εταιρία στο χρηµατιστήριο.  

• Να έχουν εκπροσωπήσεις (συνδεδεµένες εταιρίες ή υποκαταστήµατα ή συµφωνίες 
εκπροσώπησης πάσης φύσεως) στη Βουλγαρία και ΠΓ∆Μ και σε µία ακόµη από τις 
χώρες, Σερβία, Ρουµανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη,  Μαυροβούνιο, Αλβανία κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διαγωνισµού. 

• Να έχουν σε ισχύ την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών σύστηµα 
πιστοποίησης ποιότητας ISO ή ΕΛΟΤ 1435 ή άλλο ισοδύναµο. Σε περίπτωση 
Ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας αρκεί ένα µέλος να διαθέτει πιστοποίηση     

• Να είναι µέλος οικείου επιµελητήριου   
 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι συµµετέχοντες στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να παρουσιάσουν:  
1. Υπόδειγµα Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) για την ΟΛΘ ΑΕ.  
Το Υπόδειγµα του Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) για την ΟΛΘ ΑΕ που θα 
περιλαµβάνει τις βασικές παραδοχές, τη µεθοδολογία εκπόνησης, τα εργαλεία αξιολόγησης 
των εναλλακτικών προτάσεων, τα παραδοτέα, τις διαδικασίες ανατροφοδότησης και 
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επισκόπησης του σχεδίου καθώς και χρονοδιάγραµµα εκπόνησης και υλοποίησης διάρκειας 
δύο ετών. Το χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει χρονικά ορόσηµα και ενδεχόµενες 
προαπαιτούµενες ενέργειες για την υλοποίηση του. Το απαιτούµενο υπόδειγµα του Σχεδίου 
Μάρκετινγκ (Marketing Plan) και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου πρέπει να είναι 
σαφές και περιεκτικό της τάξης των 2.500 λέξεων.   
2. Πίνακα µε τα στοιχεία βιογραφικού του συµβούλου µάρκετινγκ του υποέργου 4  
«Υποστήριξη στην υλοποίηση και επισκόπηση του Σχεδίου Μάρκετινγκ, στην οργάνωση και 
ανάπτυξη πελατολογίου, στη συµµετοχή σε επιχειρηµατικές εκδηλώσεις και στην υλοποίηση 
των προωθητικών ενεργειών» στο οποίο θα φαίνονται, το ονοµατεπώνυµο,  οι σπουδές, οι 
ξένες γλώσσες που οµιλεί, η χρήση Η/Υ (λογισµικά που µπορεί να χρησιµοποιήσει), η 
επαγγελµατική εµπειρία, (έργο µάρκετινγκ, δηµοσίων σχέσεων, προώθησης πωλήσεων στο 
οποία συµµετείχε, µε τον τίτλο έργου, τη διάρκεια έργου, τη χρονολογία υλοποίησης, τον 
προϋπολογισµό έργου, να σηµειωθεί η ενδεχόµενη συµµετοχή σε έργο µε χρήση λογισµικού 
CRM ή διαχείρισης πελατολογίου).  
 
Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί ως εξής:  
1. Το Υπόδειγµα Σχεδίου Μάρκετινγκ εάν ανταποκρίνεται µε επάρκεια ή όχι στις απαιτήσεις 
της ∆ιακήρυξης µε κριτήρια, την κατανόηση των προτεραιοτήτων της ΟΛΘ ΑΕ, την αποδεκτή 
επιστηµονικά µεθοδολογία συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων έρευνας, αξιολόγησης και 
την περιγραφή παραδοτέων, την παρουσίαση όλων των ορόσηµων και τη λογική συνέπεια 
του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης.  
2. Ο σύµβουλος µάρκετινγκ του υποέργου 4 της παρούσης έχει, πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή 
αντίστοιχο πτυχίο εξωτερικού ή ισοδύναµης άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, 5/ετή 
τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα µάρκετινγκ ή δηµοσίων σχέσεων η 
προώθησης πωλήσεων, έχει επαρκή γνώση στη χρήση λογισµικών Η/Υ που να δείχνουν την 
ικανότητα χρήσης λογισµικού συστηµάτων διαχείρισης πελατολογίου. 
 
Πέραν αυτής της αξιολόγησης µε την οποία θα κριθεί ποιοι υποψήφιοι παρουσίασαν ένα 
επαρκές Υπόδειγµα Σχεδίου Μάρκετινγκ µε χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και σύµβουλο 
µάρκετινγκ µε την απαιτούµενη επαγγελµατική εµπειρία και ικανότητα χρήσης λογισµικού 
συστηµάτων διαχείρισης πελατολογίου, για να επιλεγούν στην επόµενη φάση του 
διαγωνισµού δεν υπάρχει άλλη αξιολόγηση µε βαθµολογία.  
         
Σηµειώνεται ότι:  
• το Υπόδειγµα του Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) και το χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησής του δεσµεύουν τον Υποψήφιο στην περίπτωση ανάδειξής  του ως 
Αναδόχου. Η ΟΛΘ ΑΕ µπορεί να ζητήσει αυτά να αποτελέσουν παραρτήµατα της 
σύµβασης.  

• ο προτεινόµενος στην τεχνική προσφορά σύµβουλος που αξιολογήθηκε θα είναι αυτός 
που θα έχει φυσική παρουσία στα γραφεία της ΟΛΘ ΑΕ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
τη ∆ιακήρυξη. Είναι δυνατή η αλλαγή του συµβούλου µάρκετινγκ κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης µε άλλον, που να καλύπτει τα απαιτούµενα προσόντα της ∆ιακήρυξης, µετά 
από προηγούµενη έγκριση της ΟΛΘ ΑΕ µόνον. Είναι δυνατή επίσης, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, για την υλοποίηση ορισµένων δραστηριοτήτων του υποέργου 4 να 
απασχοληθεί επιπλέον σύµβουλος µάρκετινγκ για ορισµένο αριθµό ανθρωπο-ηµερών 
απασχόλησης, εντός του ορίου των 150 FTE, κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης του 
Αναδόχου και έγκρισης της ΟΛΘ ΑΕ.         
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ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
(για τις ανωτέρω προϋποθέσεις συµµετοχής) 
1. Οικονοµικές καταστάσεις των 3 τελευταίων ετών (2009, 2010 και 2011) στις οποίες να 

αναφέρεται ο EBITDA κάθε έτους.  
2. Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπρόσωπου ή ορκωτού λογιστή για τον κύκλο 

εργασιών κατά έτος (2009, 2010 και 2011) υπηρεσιών µάρκετινγκ, δηµοσίων σχέσεων  
προώθησης πωλήσεων και επικοινωνίας σε εταιρίες. 

3. Να προσκοµίσουν πίνακα παροχής υπηρεσιών µάρκετινγκ, δηµοσίων σχέσεων και 
προώθησης πωλήσεων που υλοποιούνται ή έχει υλοποιηθεί τα τελευταία 3 έτη (2009, 
2010, 2011) από τον οποίον να προκύπτει ότι µία τουλάχιστον εταιρία-πελάτης κατά την 
περίοδο της σύµβασης ήταν εισηγµένη στο χρηµατιστήριο.  Τα βασικά στοιχεία 
[αναθέτουσα αρχή (στοιχεία επικοινωνίας), τίτλος παροχής υπηρεσιών (µάρκετινγκ ή 
δηµοσίων σχέσεων ή προώθησης πωλήσεων), χρόνος παροχής υπηρεσιών, 
ηµεροµηνία έναρξης και λήξης υπηρεσιών, αµοιβή αναδόχου] θα πρέπει να 
παρουσιάζονται συγκεκριµένα.  

4. Αποδεικτικά στοιχεία για εκπροσώπηση στη Βουλγαρία και ΠΓ∆Μ και σε µία 
τουλάχιστον από τις ανωτέρω αναφερόµενες Βαλκανικές χώρες:  
4.1 Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου για την 

εκπροσώπηση στη Βαλκανική χώρα µε το όνοµα, το νόµιµο εκπρόσωπο και τα 
στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας καθώς και την έννοµη σχέση µε την υποψήφια 
εταιρία (συνδεδεµένη εταιρία, υποκατάστηµα, σύµβαση εκπροσώπησης, 
δικαιόχρηση (franchising) ή κοινοί πλειοψηφούντες µέτοχοι ή άλλη αντίστοιχη 
σχέση).  

4.2 Στοιχεία από διαδίκτυο ή προωθητικό υλικό που αποδεικνύουν την ανωτέρω 
εκπροσώπηση.               

 Η Αναθέτουσα Αρχή κατά την απόλυτη κρίση της µπορεί να ζητήσει επιπλέον στοιχεία 
όπως αντίγραφα συµβάσεων ή τιµολόγια ή άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν τη έννοµη 
σχέση εκπροσώπησης στη Βαλκανική χώρα. 
5. Αντίγραφο πιστοποίησης συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ISO ή ΕΛΟΤ 1435 ή 

άλλου ισοδύναµου που εφαρµόζει ο υποψήφιος. 
6. Αντίγραφο εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο 
 
Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να περιλάβει ενηµερωτικό σηµείωµα ή προωθητικό υλικό 
(prospectus) µε τις δραστηριότητες του.               

Κατά την διαδικασία επιλογής των προµηθευτών, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έχει το δικαίωµα να  ζητήσει 
οποιαδήποτε κατά  την  κρίση της  πρόσθετα δικαιολογητικά σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής 
που αναφέρθηκαν προηγούµενα.  

 
1.5. Στη συνέχεια αποστέλλεται πρόσκληση για την υποβολή  προσφοράς σε αυτούς που 
είχαν υποβάλλει αίτηση και που, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, έχουν επιλεγεί για 
συµµετοχή στο διαγωνισµό από το Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισµού.  
 
 1.6.   Στις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών που θα αποσταλούν από την Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε., θα αναγράφεται η ηµεροµηνία µέχρι την οποία  οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να 
παραδώσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές  τους,  η  ηµεροµηνία  και  ώρα  
αποσφράγισης  των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισµού,  καθώς επίσης και η 
απαιτούµενη διάρκεια ισχύος των προσφορών. 
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2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 
 
 

2.1.  Οι  προµηθευτές που σύµφωνα µε τα προηγούµενα έχουν επιλεγεί, µπορούν να  
υποβάλλουν  τις προσφορές τους ως εξής: 

 
2.1.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ 'Η ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ: 

* Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι 
την 13.00’ ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) της ηµεροµηνίας 
παράδοσης που έχει  ορισθεί µε την επιστολή που τους έχει αποσταλεί.  

 
2.1.3. Ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:  
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Τ.Θ. 104 67,  Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη. 
 
Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία 
της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής), το αργότερο µέχρι 
την 13.00’ ώρα της ηµεροµηνίας που έχει  ορισθεί µε την επιστολή που τους 
έχει αποσταλεί.  
 

2.2. 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 ………………… 
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.  
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου ( Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, 

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

Τµήµα Γραµµατείας. 
 

2.3. Οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  
(σύµφωνα µε τον αριθ. πρωτ. Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) θα γίνονται δεκτοί και θα 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 

 
2.4. 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.  

 
2.5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα, εφόσον 

συντάσσονται από Έλληνες πολίτες στην Ελλάδα, έχουν τον τύπο που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως ισχύει και απαιτείται να 
φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπως ο νόµος ορίζει.  
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∆ηλώσεις και έγγραφα που συντάσσονται στην αλλοδαπή είναι έγκυρες ως προς τον 
τύπο, εφόσον ανταποκρίνονται στον τύπο που προβλέπει το δίκαιο τους χώρας 
σύνταξής τους. 

2.6. Προσφορές νοµικών προσώπων πρέπει να συνοδεύονται από τα έγγραφα από τα 
οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπησή τους, ανάλογα µε τη νοµική µορφή 
καθενός. Επί προσφορών κοινοπραξιών ή ενώσεων, αυτό ισχύει για κάθε νοµικό 
πρόσωπο – µέλος τους.  
Η ένωση ή η κοινοπραξία προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

 
 
3. ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 
3.1. Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την 13.00 ώρα της …………., από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού στο Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Αίθουσα 
Συνεδριάσεων στον 3ο όροφο) στην Πύλη 11.  
3.2. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται στη συνέχεια στο άρθρο 5.1. της ∆ιακήρυξης.  
3.3. Τα Οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο  µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» (απαράβατος 
όρος). 
3.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.  
3.5.   Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού  
Όσες συµµετοχές δεν κρίνονται αποδεκτές από τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών τους, αλλά 
επιστρέφονται. 
3.6. Στην αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται οι Προσφέροντες που υπέβαλαν 
παραδεκτές προσφορές ή εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. Για τον σκοπό αυτό 
καλούνται από το όργανο αποσφράγισης να παραστούν, µε την τήρηση εύλογης κατά τις 
περιστάσεις προθεσµίας. 
Κατά την αποσφράγιση ανακοινώνονται οι προσφερόµενες τιµές εις επήκοο των 
παρισταµένων.  
Οι προσφορές που αποσφραγίζονται και οι τιµές που περιέχονται σε αυτές καταχωρούνται 
σε πρακτικό που συντάσσεται από το όργανο αποσφράγισης.  
3.7. Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού γνωµοδοτεί προς 
το Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης  για το αποτέλεσµα της διαδικασίας του διαγωνισµού. Μετά την 
ανάδειξη από το Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης  αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η προσωρινή 
κατακύρωση, και εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στο άρθρα 5.2. της ∆ιακήρυξης. 
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Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου ο οποίος εξ αυτού δεν αντλεί 
δικαίωµα αποζηµίωσης. 
 

4. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
4.1 Αποκλείεται της συµµετοχής σε διαδικασία ανάθεσης συµβάσεως ο Υποψήφιος ή 
Προσφέρων, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση για έναν ή 
περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους:  

4.1.1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 
της κοινής δράσης 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.  

4.1.2. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου της 
26−5−1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου.  

4.1.3. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την Προστασία 
των Οικονοµικών Συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

4.1.4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10−6−1991 για την 
Πρόληψη Χρησιµοποίησης του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος για τη 
Νοµιµοποίηση Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες.  

 

4.2. Αποκλείεται της συµµετοχής σε διαδικασία ανάθεσης συµβάσεως ο Υποψήφιος ή ο 
Προσφέρων, για τον οποίο συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

4.2.1. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του.  

4.2.2. Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη 
παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής 
του.  

4.2.3. Έχει καταδικαστεί µε απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε το 
δίκαιο της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, µε την οποία διαπιστώνεται 
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του.  

4.2.4. Έχει διαπράξει αποδεδειγµένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. Η διάπραξη 
του αδικήµατος διαπιστώνεται µε οποιονδήποτε κατάλληλο τρόπο από την 
Εταιρία.  

4.2.5. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας, όπου είναι 
εγκατεστηµένος, ή τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.  

4.2.6. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων και 
τελών σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας, όπου είναι εγκατεστηµένος, ή τις 
διατάξεις του ελληνικού δικαίου.  

4.2.7.    ∆εν είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο. 

4.2.8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού ή δεν έχει παράσχει 
τις πληροφορίες αυτές.  

4.2.9. Του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών του ∆ηµοσίου 
(π.δ. 118/2007 Φ.Ε.Κ. Α΄ 150). Αν ο αποκλεισµός επιβλήθηκε για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα, το κώλυµα συµµετοχής ισχύει για το διάστηµα αυτό.  

4.3. Εφόσον δηµιουργείται αµφιβολία για την προσωπική κατάσταση Υποψηφίου ή 
Προσφέροντος, η Εταιρία µπορεί να απευθύνεται στις αρµόδιες αρχές για να λάβει 
τις απαραίτητες πληροφορίες. Αν πρόκειται για Υποψήφιο ή Προσφέροντα 
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εγκατεστηµένο στην αλλοδαπή, η Εταιρία µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των 
αρµοδίων αρχών.  

5. Εφόσον δηµιουργείται αµφιβολία για την προσωπική κατάσταση Υποψηφίου ή 
Προσφέροντος, η Εταιρία µπορεί να απευθύνεται στις αρµόδιες αρχές για να λάβει τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Αν πρόκειται για Υποψήφιο ή Προσφέροντα εγκατεστηµένο 
στην αλλοδαπή, η Εταιρία µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµοδίων αρχών.  

6. Τα κωλύµατα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
αφορούν το πρόσωπο του Υποψηφίου ή του Προσφέροντος (φυσικού ή νοµικού 
προσώπου). Επί Υποψηφίων ή Προσφερόντων που είναι νοµικά πρόσωπα, τα 
κωλύµατα των παραγράφων 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 και 4.2.3 αφορούν τον νόµιµο 
εκπρόσωπο τους, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησης των εταιριών αυτών. 

 
5. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 
5.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής 
δικαιολογητικά  που αναφέρονται στην συνέχεια : 

 
5.1.1.Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης. 

 
5.1.2. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν τα κωλύµατα 
συµµετοχής, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσης διακήρυξης, ότι δεν υπάρχουν 
λόγοι να πιστεύουν πως τα κωλύµατα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της και ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση, εφόσον 
τους κατακυρωθεί η σύµβαση, να προσκοµίσουν, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης,  σε σφραγισµένο φάκελο, τα 
παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, ( όπως περιγράφονται στην υποπαρ. 5.2.), κατά 
περίπτωση τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο αρθρ. 2.8.6 
5.1.3 .  Υπεύθυνες  δηλώσεις, αναφορικά µε την έλλειψη των οριζόµενων κωλυµάτων –στις 
παρ. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 και 4.2.3- υπογράφονται για τα νοµικά πρόσωπα από τον 
νόµιµο εκπρόσωπό τους, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησης των εταιριών αυτών ή από τους ειδικά νοµίµως εξουσιοδοτηµένους 
εκπροσώπους τους  για το σκοπό αυτό. 

 
Οι ∆ιαγωνιζόµενες συµπράξεις ή κοινοπραξίες υποβάλλουν ξεχωριστή Υπεύθυνη ∆ήλωση 
για καθένα από τα µέλη τους, υπογραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους. Από την 
υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνεπάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισµού 
στο πρόσωπο του ∆ιαγωνιζόµενου, αλλιώς αποκλείεται. 
 
5.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 

• ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Έλληνες Πολίτες-Αλλοδαποί) 
- Έλληνες πολίτες. 
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αναφερόµενα αδικήµατα 
της παρ. 4 της ∆ιακήρυξης, (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες) για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή 
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για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 
• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι για τους συµµετέχοντες δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα των 
περιπτώσεων 4.2.1. και 4.2.2.  

 
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά της 2ης  και 
3ης περίπτωσης  εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται  αφενός η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 
- Αλλοδαποί  

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αναφερόµενα 
αδικήµατα της παρ. 4 (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες) για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή 
για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 
• Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι για τους συµµετέχοντες δεν 
συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα των περιπτώσεων 4.2.1. και 4.2.2 και ότι πληρούνται, 
κατά την ηµέρα της ως άνω ειδοποίησης, οι προϋποθέσεις όσον αφορά την ενηµερότητα ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  
 
• Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν 
να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ηµεδαπά-Αλλοδαπά): 
Ηµεδαπά  

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
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πρόσωπα που αναφέρονται στο παραπάνω αρθρ. 4 της ∆ιακήρυξης (ο νόµιµος 
εκπρόσωπός τους, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησης των εταιριών αυτών), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που περιγράφονται στο ίδιο 
άρθρο. 

 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι για τους συµµετέχοντες δεν συντρέχει κάποιο από τα 
κωλύµατα των περιπτώσεων 4.2.1. και 4.2.2 
 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά της 
δεύτερης και τρίτης περίπτωσης, εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται  αφενός η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 
Αλλοδαπά  

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα 
σύστασης και εκπροσώπησης των εταιριών αυτών,  δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αναφερόµενα αδικήµατα της παρ. 
4 της ∆ιακήρυξης,(συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες) για κάποιο από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

• Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι για 
τους συµµετέχοντες δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα των περιπτώσεων 4.2.1. 
και 4.2.2 και ότι πληρούνται, κατά την ηµέρα της ως άνω ειδοποίησης, οι 
προϋποθέσεις όσον αφορά την ενηµερότητα ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  
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• Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργα-νώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

 
  Συνεταιρισµοί 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αναφερόµενα αδικήµατα της παρ. 4 της 
∆ιακήρυξης, (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες) για κάποιο από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 

 
• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα των περιπτώσεων 
4.2.1. και 4.2.2 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

       Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά της 
πρώτης και δεύτερης περίπτωσης εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

• Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

   Ενώσεις Προµηθευτών-Κοινοπραξίες. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συµµετέχοντα στην Ένωση. Η 
ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης 
προµηθευτών. 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
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6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
6.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Οι εγγυήσεις  αυτές θα είναι σε Ευρώ. Τα αντίστοιχα 
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  

            Ως επίσηµη µετάφραση νοείται εκείνη που γίνεται από αρµόδια δηµόσια αρχή ή 
δικηγόρο ή άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 

6.2. Με την εγγυητική επιστολή-που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου 
στον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν 
είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

6.3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 

- Την ηµεροµηνία έκδοσης, 
- τον εκδότη, 
- την υπηρεσία  στην οποία απευθύνεται, 
- τον αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσης της εγγύησης, 
- το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, 
- την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση, 
- τους όρους ότι: 

• η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διαιρέσεως και της διζήσεως. 

• το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισµό (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους του εκδότη, αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

• σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόµο.  

• o εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης . 

 
6.4. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν:  

 
6.4.1. Εγγύηση  συµµετοχής στον  διαγωνισµό. 

 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 2.500 €.   
Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων του άρθρου 6.3  και  τα 
ακόλουθα: 

• Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και το σκοπό του διαγωνισµού. 

• Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα µήνα  µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
προβλέπεται στη διακήρυξη µε ανοχή πέντε ( 5 ) ηµερών. 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων παρατείνει την προσφορά του είναι 
υποχρεωµένος για ισόχρονη παράταση της ισχύος της εγγύησης Συµµετοχής.  
Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την    προσφορά είναι: 
- η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο  ποσό µε 
µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, 
- ο αριθµός της διακήρυξης, 
- το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, 
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- η ηµεροµηνία έκδοσής της, 
- τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
προµηθευτή από την Υπηρεσία. 

 

 
6.4.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της  σύµβασης.  

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 10% 
της συµβατικής αξίας του συνόλου των προσφεροµένων υπηρεσιών (µη συνυπολογιζοµένου 
του ΦΠΑ) και θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυµα που την εξέδωσε. Η 
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.     

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής  εκτέλεσης  περιλαµβάνει πλέον των προϋποθέσεων του  άρθρου  7.3. και 
τα  ακόλουθα: 

• Toν αριθµό της σχετικής σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο συνάπτεται. 

• Τη διάρκεια ισχύος της που θα είναι όση και η διάρκεια της  σύµβασης, 
προσαυξηµένη κατά τρεις (3) µήνες. 
 

6.5. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού, επιστρέφεται µετά την κατάθεση των προβλεπόµενων 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των λοιπών συµµετεχόντων στον 
διαγωνισµό επιστρέφονται µετά  την ηµεροµηνία της οριστικής κατακύρωσης. 

 
6.6. Προσφορές χωρίς προσήκουσα εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν   
λαµβάνονται υπόψη.  

 
7. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 
 

Χωρίς να θίγεται το δικαίωµα άσκησης προσφυγής κατά της διακήρυξης, µε την υποβολή 
της προσφοράς ο Προσφέρων τεκµαίρεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 
όρους της διαδικασίας και δεν µπορεί µε την προσφορά του ή µε άλλο τρόπο να αποκρούσει 
τους όρους αυτούς εν όλω ή εν µέρει.  
 

Προσφορές που περιέχουν απόκρουση απαράβατου όρου της διακήρυξης ή των Τεχνικών 
Προδιαγραφών ή επιφύλαξη ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από υποχρεωτικούς όρους της 
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες .  
 
Με την υποβολή της προσφοράς τεκµαίρεται επίσης ότι οι προσφέροντες έχουν αποκτήσει 
ίδια αντίληψη του πράγµατος που παραχωρείται και των τυχόν παραρτηµάτων του που 
παραχωρούνται µαζί µε αυτό και τα βρίσκει της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλα για τη 
χρήση, για την οποία πρόκειται.  
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8. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 
 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα καθορίζεται στην πρόσκληση για την υποβολή 
προσφοράς. Προσφορές που θα ισχύουν για χρονικό διάστηµα µικρότερο από αυτό που 
καθορίζεται στην πρόσκληση δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ από την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 

 
9. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ: 
Οι προσφερόµενες τιµές σε Ευρώ θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται 
σε αναπροσαρµογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία µέχρι και την περάτωση του αντικειµένου 
του διαγωνισµού. Για το λόγο αυτό, η συµµετοχή κάθε ενδιαφεροµένου στο διαγωνισµό, 
συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη παραίτησή του από κάθε, υπέρ αυτού, 
δικαίωµα αναπροσαρµογής των τιµών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από 
άλλη σχετική διάταξη. 

 
10.       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : 

 
Η οικονοµική προσφορά πρέπει : 

 
- Να αναφέρει µε σαφήνεια την προσφερόµενη τιµή σε Ευρώ σε κάθε υποέργο και 

στο σύνολο στον σχετικό πίνακα που ακολουθεί. 
- Να αναφέρει σαφώς τον τρόπο πληρωµής, σύµφωνα και µε όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 11.   
- Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
- Να αναφέρει ότι ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών και παράδοσής τους αφορά το 

2012 και το 2013. 
- Να υπογράφεται από τον προσφέροντα. 

  
   Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις που 

µπορούν να χαρακτηρισθούν σαν αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα 
απορρίπτονται από το ∆.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού. 

 

Έργο-υποέργο 
Ποσό 

€ 

1. Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) της ΟΛΘ 
ΑΕ   

 

 

2. ∆ηµιουργία σύγχρονης εταιρικής ταυτότητας   
 

 

3.  ∆ηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού προβολής 
της ΟΛΘ ΑΕ 

 

4.  Υποστήριξη στην υλοποίηση και επισκόπηση 
του Σχεδίου Μάρκετινγκ, στη συµµετοχή σε 
επιχειρηµατικές εκδηλώσεις, στην οργάνωση και 
ανάπτυξη πελατολογίου ανά χώρα και κλάδο και 
στην υλοποίηση των προωθητικών ενεργειών  

 

Σύνολο   
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11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 
 

• Η πληρωµή θα γίνει ως ακολούθως : 
Οι πληρωµές για τα υποέργα 1 ως 3 θα γίνουν µε την οριστική παραλαβή τους από   
την ΟΛΘ ΑΕ, και υπογραφή αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής. 
Οι πληρωµές για το υποέργο 4 θα γίνονται απολογιστικά µε πρακτικό παραλαβής 

των υπηρεσιών ανά τρίµηνο.  

Πρώτη παραλαβή τέλος ∆εκεµβρίου 2012.                         

                                                            

• 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 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%. 
 

• Για την την πληρωµή ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει : 
− Τιµολόγιο . 
− Βεβαίωση του ΙΚΑ  για µη οφειλόµενες εισφορές. 
− ∆ελτίο φορολογικής ενηµερότητας. 

 
12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης του διαγωνισµού είναι η χαµηλότερη τιµή του 
συνόλου του έργου. 
 
13.           ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων 
Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. 
A.Ε.(ΦΕΚ τ. Β 1941/14.12.2010) 

 

14. Ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. 

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος από το Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ο 
ανάδοχος οφείλει να προσέλθει µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει τη 
σχετική Σύµβαση. 

Εάν ο ανάδοχος, 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 του Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα 
από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Η ανάθεση της προµήθειας 
µπορεί να ανατεθεί στους αµέσως επόµενους συµµετέχοντες.  

Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 
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τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή 
στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η 
εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις, 
δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύµβασης, 
κηρύσσεται  έκπτωτος, ύστερα από γνωµοδότηση της υπηρεσίας και υφίσταται τις 
νόµιµες  συνέπειες. 

15.   Υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
 Για την επίτευξη της ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας εντός του πιο πάνω 
αναφερόµενου  χρονοδιαγράµµατος η ΟΛΘ ΑΕ θα δώσει στον Ανάδοχο τα σχετικά µε την 
εκπόνηση του Σχεδίου Μάρκετινγκ διαθέσιµα στοιχεία. 

 

 16. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ : 
 

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

 
Με απόφαση της Εταιρίας µπορεί σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας και έως τη σύναψη 
της συµβάσεως να διακοπεί ή να αναβληθεί ή να επαναληφθεί η διαδικασία ή να µαταιωθεί η 
ανάθεση, χωρίς δικαίωµα των Υποψηφίων ή των Προσφερόντων να εγείρουν οποιαδήποτε 
αξίωση κατά της Εταιρίας από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συµµετοχή τους στη διαδικασία.  
 
 

17. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 
 Η υλοποίηση της υπόψη προµήθειας, θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές 

της ∆ιακήρυξης αυτής, καθώς και εκείνους της προσφοράς του Αναδόχου που έχουν γίνει 
αποδεκτοί. 
 
Περιπτώσεις που δε ρυθµίζονται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, θα διέπονται 
από τις διατάξεις του Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων, 
Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. ‘(ΦΕΚ 
1941/14.12.2010) 

                                               

             Θεσσαλονίκη, …/9/2012  

                                         

     Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΚΑΙ  ∆/ΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο.Λ.Θ.  Α.Ε. 

 

 

 

                                              ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ    ΑΓΓΕΛΟΥ∆ΗΣ 


