
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝA ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.     
Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα       
Τηλ. 26610 - 45551,  
Fax: 26610 – 37173  
Πληροφ.: Κος Άρης Μπατσούλης  
      

   Κέρκυρα, 29-11-2013 

Αριθμ. Πρωτ. 2485/29-11-2013   
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Την από 21/9/2010 υπογεγραμμένη Σύμβαση Χρηματοδότησης του προγράμματος ELBA, 

“Integrated Eco-friendly Mobility Services for People and Goods in Small Islands (contr. 

LIFE09 ENV/IT/000111)  

2. Του κανονισμού (ΕΕ) No 614/2007 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 

Mαίου 2007 (LIFE+)  & των κοινών διατάξεων (2009) του προγράμματος 

3. Την υπ. αριθμ 203/2013 απόφαση με του ΔΣ του ΟΛΚΕ για το έργο Life+elba   

4. Του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α/25.06.2001) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την 

Παραγωγή και άλλες διατάξεις» 

5. Του Ν. 2932/2001  

6. Το Ν. 3429/2005 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για το 

έργο:  

«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη διερεύνηση της εφικτότητας και σκοπιμότητας εφαρμογής των 

πιλοτικών δράσεων του έργου ELBA στο νησί της Κέρκυρας. (D – 16: Business Case development and 

transferability evaluation)» 

Στα πλαίσια του έργου «ELBA, Integrated Eco-friendly Mobility Services for People and Goods in Small 

Islands» στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης , LIFE+ program, Environment Policy 

and Governance. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εικοσιπέντε 
χιλιάδων ευρώ 25,000.00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
 
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.corfuport.gr και στην Διαύγεια στις 
29/11/2013. 
 
 

http://www.corfuport.gr/
http://www.corfuport.gr/


Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 9η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα  Δευτέρα και 
ώρα 11:00 π.μ και τόπος η αίθουσα συνεδριάσεων στις εγκαταστάσεις του ΟΛΚΕ.  
 

Οι όροι του διαγωνισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται ως εξής: 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αναθέτουσα Αρχή 

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία  

 

Τίτλος έργου 

«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη διερεύνηση της εφικτότητας και σκοπιμότητας εφαρμογής των 

πιλοτικών δράσεων του έργου ELBA στο νησί της Κέρκυρας. (D – 16: Business Case development and 

transferability evaluation)» 

Επιτροπή Διαγωνισμού  

Η Αναθέτουσα Αρχή ορίζει με απόφαση του Δ.Σ. το αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση 

των προσφορών, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Προσφέρων 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει 

προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- 

που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον 

Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη  από όλα τα μέλη της ένωσης.  

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο 

για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο 

και τη διαδικασία που περιγράφονται στην  παρούσα. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την 

ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

Προϋπολογισμός 

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για το προκηρυσσόμενο έργο.  

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη διερεύνηση 

της εφικτότητας και σκοπιμότητας εφαρμογής των πιλοτικών δράσεων του έργου ELBA στο νησί της 

Κέρκυρας. (D – 16: Business Case development and transferability evaluation)». 

Επιτροπή Παραλαβής  



Ομάδα προσώπων, που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της 

εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου του 

παρόντος διαγωνισμού. 

 
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση 
της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης.  
 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
To έργο ELBA, Integrated Eco-friendly Mobility Services for People and Goods in Small Islands 
(Ολοκληρωμένες οικολογικές Υπηρεσίες για τη μετακίνηση επιβατών και αγαθών σε μικρά νησιά), είναι ένα 
πιλοτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το 
πρόγραμμα, Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση LIFE+ (LIFE+ program, Environment Policy and 
Governance) και κατά 50% με ιδίους πόρους, με επικεφαλή εταίρο το Piombino Port Authority (Autorita' 
Purtuale di Piombino).  
 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010 και διαρκεί ως και το Μάρτιο του 2014 και αποσκοπεί στο 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και την προβολή μιας σειράς από προηγμένες, φιλικά περιβαλλοντικές, 
ολοκληρωμένες πιλοτικές δράσεις και υπηρεσίες μετακίνησης τόσο για επιβάτες όσο και για αγαθά, με πεδίο 
εφαρμογές τα μικρά νησιά.  
 
Ειδικότερα το έργο ELBA έχει ως κύρια περιοχή υλοποίησης το νησί Elba, που αποτελεί το κύριο νησί του 
Αρχιπελάγους της Τοσκάνης (Περιφέρεια Τοσκάνης , Ιταλία) και την ηπειρωτική περιοχή της Ιταλίας που 
συνδέεται με το νησί, περιλαμβάνοντας την πόλη του Piombino της επαρχίας του Livorno και τις 
παρακείμενες περιοχές με τις οποίες υπάρχει συγκοινωνιακή σύνδεση.   
 
Συνολικά, στο πλαίσιο του έργου θα διερευνηθούν και θα υλοποιηθούν μία σειρά από «ενδιάμεσες» και 
«ευέλικτες» πιλοτικές δράσεις (π.χ. ανταποκρινόμενες στη ζήτηση) τόσο σε επίπεδο επιβατικών 
μεταφορών όσο και σε επίπεδο αστικών εμπορευματικών μεταφορών, υλοποιούμενες από οχήματα 
περιβαλλοντικά προς το περιβάλλον και που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των μέτρων κινητικότητας, 
επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την επίτευξη υψηλών προτύπων ενεργειακής απόδοσης και της ποιότητας 
του περιβάλλοντος στο νησί Elba.  
 
Επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο υιοθέτησης των μέτρων αυτών σε περιοχές με ανάλογες περιβαλλοντικές 
και γεωγραφικές συνθήκες - π.χ. μικρά νησιά, περιοχές την ενδοχώρα σε κοντινές αποστάσεις από νησιά 
που συνδέονται τακτικά με αυτά, διατροπικές εμπορευματικές ροές, περιοχές στις οποίες αλληλεπιδρούν οι 
εμπορευματικές ροές με τις μετακινήσεις επιβατών και τουριστών κ.λπ. – οι λύσεις που προτείνονται από το 
έργο θα παρέχουν πρότυπα και καλές πρακτικές, εφαρμόσιμες σε άλλες περιοχές στην Ιταλία και σε όλη την 
Ευρώπη, που αντίστοιχα συνδέονται με μικρά νησιά.  
  
Από ελληνικής πλευράς στο έργο συμμετέχει το λιμάνι της Κέρκυρας, εκπροσωπώντας όχι μόνο το νησί 
αλλά και ολόκληρη τη νησιωτική περιοχή του Ιονίου, με κύριο ρόλο στο έργο αφενός μεν την κατανόηση 
των απαιτήσεων, των προϋποθέσεων αλλά και των στόχων των πιλοτικών δράσεων που υλοποιούνται στο 
νησί Elba, αφετέρου δε την διερεύνηση, την εκτίμηση και την αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής των 
παραπάνω λύσεων στην Κέρκυρα, προσαρμοσμένες σε κάθε περίπτωση στις τοπικές συνθήκες και 
ιδιαιτερότητες.   
 
Αναφορικά με το παρόν έργο που προκηρύσσεται, αυτό έχει στόχο την υλοποίηση μελέτης αξιολόγησης 
της δυνατότητας εφαρμογής των διαφόρων δράσεων, πρακτικών και αποτελεσμάτων, όπως αυτά 
προέκυψαν σε προηγούμενο στάδιο του έργου ELBA στην περιοχή της Κέρκυρας. Πιο συγκεκριμένα 
πρόκειται για μία ανάλυση των επιδράσεων των πιλοτικών εφαρμογών τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο 
και σε επίπεδο οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη και τους φορείς που εμπλέκονται σε αντίστοιχες 
διαδικασίες (Τοπική αυτοδιοίκηση, παρόχους μεταφορικού έργου, χρήστες κλπ).  



 
Αναφορικά με τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, αυτή θα πρέπει να στηριχθεί στα ήδη υπάρχοντα 
αποτελέσματα/παραδοτέα του έργου και πιο συγκεκριμένα στα αποτελέσματα της δράσης 15 – mobility, 
environmental, energy, etc impacts – σε συνδυασμό με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, 
όπως αυτή αποτυπώνεται στη δράση 1, καθώς και την καταγραφή των αναγκών χρηστών (Δράση 2).  
 
Ο ανάδοχος καλείται να διερευνήσει: 

 Την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη λειτουργία των επιβατικών και αστικών 
εμπορευματικών μεταφορών στην Κέρκυρα 

 Το Κανονιστικό πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας των φορέων, εταιρειών και οποιονδήποτε άλλων 
παρόχων μεταφορικού έργου στην περιοχή της Κέρκυρας 

 Τη δυνατότητα εφαρμογής των διαφόρων πιλοτικών εφαρμογών του έργου ELBA, τις 
προϋποθέσεις, τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν καθώς και τα πιθανά αποτελέσματα των 
δράσεων.  

 
Το ακριβές περιεχόμενο της έκθεσης θα οριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή (Λιμάνι Κέρκυρας) 
στην λογική των παραπάνω. 
 
 

3.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η συνολική διάρκεια του παρόντος έργου ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.   

Παραδοτέο 1: Καταγραφή και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη 

λειτουργία των επιβατικών και αστικών εμπορευματικών μεταφορών στην Κέρκυρα - 

Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των φορέων που εκτελούν μεταφορικό έργο  

Παραδοτέο 2: Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής των πιλοτικών δράσεων του έργου 

ELBA στο νησί της Κέρκυρας.  

 
Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
3.3 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  
 
Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει τα παραδοτέα στα ελληνικά και αγγλικά και να ακολουθήσει το πρότυπο 
του παραδοτέου που έχει προετοιμαστεί από τον συντονιστή εταίρο και θα τεθεί υπόψη του από την 
Αναθέτουσα Αρχή (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.).   
 

4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

Ειδικότερα, οι Προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, 
τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: 
 
α) Οι Προσφέροντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) αποδεδειγμένη δραστηριότητα στην 
εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με αντικείμενο τις εμπορευματικές μεταφορές, τις αστικές 
εμπορευματικές μεταφορές την αστική κινητικότητα και τα συστήματα αστικών δημοσίων συγκοινωνιών. 
 
β) Οι Προσφέροντες πρέπει να έχουν ή να εκτελούν τα τελευταία τρία έτη (3 έτη) τουλάχιστον ένα έργο με 
αντικείμενο τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές και τις επιπτώσεις τους στην ενέργεια και το περιβάλλον 
καθώς και ένα έργο που να αφορά στην αστική κινητικότητα και τα Δημόσια Συστήματα Μεταφορών.  
γ) Η Ομάδα Έργου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο συγκοινωνιολόγους μηχανικούς με 10ετή 
εμπειρία στα αντικείμενα των εμπορευματικών μεταφορών και της αστικής κινητικότητας.  
 
δ) Οι Προσφέροντες πρέπει να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 



χρήσεων κατ’ ελάχιστο ίσο με το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. 
 
Ο Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) ως στοιχεία 
τεκμηρίωσης συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που 
θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες καθώς και την οικονομική / 
χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας. 
 
 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 25.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 

6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο του Ο.Λ.ΚΕ, με την ένδειξη εξωτερικά στο 
φάκελο: Τεχνική και Οικονομική Προσφορά για:   
 
ELBA, Integrated Eco-friendly Mobility Services for People and Goods in Small Islands - 
ACTION 16: Business Case development and transferability evaluation 
 
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.  
 
Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία μας στην Κέρκυρα, Ν. Επιβατικός Σταθμός, Νέο 
Λιμάνι , μέχρι την Δευτέρα, 09-12-2013 , και ώρα 11:00 π.μ. (Λήξη κατάθεσης προσφορών)  
 
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν, έστω και 
αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων 
συγκοινωνίας κτλ.  
  

7. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   

 
Στην προσφερόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται 
στην προσφορά ξεχωριστά. Προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη του 10% του συνολικού 
προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού της εργασίας κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές και απορρίπτονται 
  

8. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Οι προσφορές ισχύουν – και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους – για εξήντα (60) ημέρες από την 
επόμενη μέρα κατάθεσης των προσφορών.  
  

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 
α) Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και 
εφόσον οι Προσφέροντες καλύπτουν τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες (ενότητα 4) της 
προκήρυξης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή κρίνεται ότι είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
β) Ως εγγύηση ορίζεται το 5% του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι 1.250 Ευρώ και με ισχύ 90 ημέρες από 
την επομένη του Διαγωνισμού.   
γ) Με την κατακύρωση του διαγωνισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στο χρόνο που 
ορίζεται από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αφού προσκομιστεί 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% της τιμής προσφοράς του χωρίς το Φ.Π.Α..  
 
Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 
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10.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

- Ενστάσεις  επιτρέπονται  κατά  της  νομιμότητας  της  διακήρυξης του διαγωνισμού, της 
νομιμότητας της διενέργειας αυτού ή της συμμετοχής  διαγωνιζόμενου. 

- Οι  ενστάσεις  κατά  της  νομιμότητας  της  διακήρυξης  υποβάλλονται εγγράφως  ενώπιον  
της   Επιτροπής  Διενέργειας  του  διαγωνισμού  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  
από  τη  δημοσίευση  αυτής. Οι  ενστάσεις αυτές εξετάζονται από το άνω αρμόδιο όργανο το 
οποίο εισηγείται στο ΔΣ της «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»  την αποδοχή ή απόρριψη τους.  

- Οι  ενστάσεις  κατά  της  νομιμότητας  διενέργειας  του διαγωνισμού   και  της  συμμετοχής  
διαγωνιζόμενου  πλειοδότη  υποβάλλονται  μόνον  υπό  των  συμμετεχόντων  στο  
διαγωνισμό  κατά  τη  διάρκεια  αυτού  ή  εντός  24ώρου  από  της  λήξεως   διενέργειας  
αυτού. 

- Η  υποβολή  των  ενστάσεων  αυτών  δεν  επιφέρει  αναβολή  ή  διακοπή   του  
διαγωνισμού, αλλά  εξετάζονται  κατά την αξιολόγηση  του αποτελέσματος  του  διαγωνισμού 
από την  Επιτροπή  Διενέργειας  αυτού,  η  οποία  υποβάλλει  αιτιολογημένη  γνωμοδότηση 
(Πρακτικό) επί  των  ενστάσεων   προς  το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»,  το  
οποίο  και  αποφαίνεται  τελικώς  περί της  κατακυρώσεως  του  αποτελέσματος  του  
διαγωνισμού. 

 

 

Για τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.  
       Ο Πρόεδρος  
   & Διευθύνων Σύμβουλος  
     ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  


