
1 
 

 

 ΚΕΡΚΥΡΑ 10/ 03/2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 702/ 5.0 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) 

 

 

 

 

 

O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δυνάμει της με αριθμό 32/2016 Απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Για τις 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 

 

Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την διαφήμιση 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κέρκυρα σε 200.000 έντυπα Χάρτη της Πόλης 

και του Νησιού, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους επισκέπτες της κρουαζιέρας και σε 

λοιπούς τουρίστες μέσω του Δήμου Κερκύρας. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΧΑΡΤΗ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Ο Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΚΕ ΑΕ) για την τουριστική περίοδο 

του έτους 2016 θα κυκλοφορήσει και θα διανείμει δωρεάν ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (200.000) 

Έντυπα Χαρτών της Πόλης της Κέρκυρας και του Νησιού με αναφορά και φωτογραφίες στα 

πλέον γνωστά αξιοθέατα της Πόλης. Εκ των ανωτέρω χαρτών περίπου 160.000 τεμάχια θα 

διανεμηθούν στους επιβάτες κρουαζιέρας και 40.000 τεμάχια θα χορηγηθούν στον Δήμο 

Κερκύρας, προκειμένου να διανεμηθούν απ’ τα Περίπτερα Πληροφόρησης των τουριστών 

στην Πόλη της Κέρκυρας. 

Ο Χάρτης θα εκδοθεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας και θα φέρει το σήμα της UNESCO. 

Στο έντυπο του χάρτη παρέχεται η δυνατότητα διαφήμισης επιχειρήσεων κάθε μορφής 

(ατομικές ή νομικά πρόσωπα), που αναπτύσσουν με οποιοδήποτε τρόπο επιχειρηματική 

δραστηριότητα στην Κέρκυρα. Οι επιχειρήσεις που θα τύχουν προβολής στο έντυπο του 

χάρτη θα αναδειχθούν κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού. Κριτήριο Κατακύρωσης είναι η 

υψηλότερη Προσφορά. 

1.1 Περιγραφή Εντύπου Χάρτη 
Το έντυπο θα περιλαμβάνει: 

α. Λεπτομερή χάρτη της Πόλης της Κέρκυρας  

β. Μικρό χάρτη της ευρύτερης περιοχής (Παλαιόπολη - Μον Ρεπό – Κανόνι - Ποντικονήσι) 

γ. Χάρτη του Νησιού με τους κύριους οδικούς άξονες και τουριστικές πληροφορίες (μουσεία 

– παραλίες) 

δ. Πληροφοριακά κείμενα και φωτογραφίες 

ε. Διαφημιστικές καταχωρίσεις  

Τα κείμενα και οι χάρτες του εντύπου θα είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

1.2 Ποιότητα - Σχήμα και Διαστάσεις εντύπου 
Η εκτύπωση του εντύπου θα είναι 4/χρωμη, 2 όψεων σε επιχρισμένο ειδικό χαρτί 

υψηλής ποιότητας. Ο χάρτης και οι σχετικές καταχωρίσεις (ενημερωτικές ή 

διαφημιστικές) θα περιληφθούν σε δωδεκάπτυχο διπλής όψης έντυπο, ήτοι κάθε όψη θα 

περιλαμβάνει 12 πτυχές (σελίδες). 

Το έντυπο, κλειστό (διπλωμένο στην μέση και σε σχήμα φυσαρμόνικας) θα έχει 

διαστάσεις 11,3 Χ 16 cm. Στο εξώφυλλο του Χάρτη θα υπάρχουν βασικά πληροφοριακά 

στοιχεία του Χάρτη με χαρακτηριστική φωτογραφία τοπίου της Πόλης και στο 

οπισθόφυλλο ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση (διαστάσεων 11,3 Χ 16 cm). Το 

έντυπο, ανοικτό θα έχει διαστάσεις 68 Χ 32 cm και θα περιλαμβάνει πληροφορίες και στις 

σε δύο όψεις: 

Η Α’ όψη η οποία περιλαμβάνει 12 πτυχές (σελίδες), θα είναι διπλωμένη σε σχήμα 

φυσαρμόνικας και θα διαβάζεται με ξεφύλλισμα. Στις διαφημιστικές καταχωρίσεις που θα 

απαντώνται στο ξεφύλλισμα περιλαμβάνονται: 

 Μια (1) ολοσέλιδη διαφήμιση (Α) στο  οπισθόφυλλο. 
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 Δύο  (2) ολοσέλιδες διαφημίσεις (B,C) σε εσωτερικές σελίδες. 

 Τέσσερις (4) ημισέλιδες διαφημίσεις (Ι, II, III, IV) σε εσωτερικές σελίδες. 

Η «ένδειξη» κάθε διαφημιστικής θέσης θα εμφανίζεται στον χάρτη της Πόλης, εφ’ όσον η 

επιχείρηση διαθέτει εγκατάσταση στην Πόλη ή στον Χάρτη του Νησιού, εφ’ όσον η 

επιχείρηση διαθέτει κατάστημα ή εγκατάσταση στο Νησί. 

Στην Β όψη (πλήρως ανεπτυγμένη) και στο κέντρο θα υπάρχει χάρτης της Πόλης της 

Κέρκυρας και της διαδρομής από τον Επιβατικό Σταθμό του Λιμένα. Γύρω από τον Χάρτη 

θα αναπτύσσονται είκοσι (20) θέσεις διαφημιστικών καταχωρίσεων αποκαλούμενων χάριν 

συντομίας «τύπου banner», διαστάσεων εκάστης καταχώρισης 11,3  Χ  1,6 cm. Οι θέσεις 

αυτές θα είναι αριθμημένες με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 και οι σχετικοί αριθμοί τους θα εμφανίζονται στον χάρτη, στο σημείο που 

βρίσκεται η επιχείρηση.  

Η ένδειξη κάθε θέσης είναι δυνατόν να εμφανίζεται σε περισσότερα σημεία του χάρτη, εφ’ 

όσον η διαφημιζόμενη επιχείρηση διατηρεί περισσότερα καταστήματα στην Πόλη. 
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1.3 Διαφημιστικές Κατηγορίες  
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να προβληθούν σε μια απ’ τις κάτωθι 

διαφημιστικές κατηγορίες: 

1) Στο Οπισθόφυλλο σε ολοσέλιδη διαφήμιση. Διατίθεται 1 θέση διαστάσεων 11,3 Χ 16 

cm (βλ. οπισθόφυλλο υποδείγματος). 

2) Σε ολοσέλιδη διαφήμιση εσωτερικά στην Α’ Όψη του πολύπτυχου. Διατίθενται 3 

θέσεις διαστάσεων  11,3 Χ 16 cm (βλ. θέσεις Α, Β, Γ υποδείγματος). 

3) Σε ημισέλιδη διαφήμιση εσωτερικά στην Α’ Όψη του πολύπτυχου.  Διατίθενται 4 

θέσεις διαστάσεων 11,3  Χ  8 cm (βλ. θέσεις I, II, III,& IV του υποδείγματος).  

4) Σε διαφήμιση τύπου μπάνερ (Bαnner) εσωτερικά στην Β’ Όψη του πολύπτυχου. 

Διατίθενται 20 θέσεις διαστάσεων 11,3 Χ 1,6 cm (βλ. θέσεις 1-20 του υποδείγματος) 

1.4 Προδιαγραφές μορφής και περιεχομένου για κάθε διαφημιστική 

κατηγορία. 
Οι ολοσέλιδες και ημισέλιδες καταχωρίσεις θα είναι σε μορφή αρχείου .tiff ή .jpg με ανάλυση 

300 dpi και σε χρωματικό μοντέλο CMYK. Εναλλακτικά, το αρχείο μπορεί να είναι μορφής  

.pdf  υψηλής ανάλυσης. Οι μακέτες πρέπει να έχουν ένα περιθώριο τουλάχιστον 5 χιλιοστών 

επιπλέον και αν υπάρχουν γράμματα αυτά θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,5 εκατοστό 

από το σημείο κοπής. 

Οι καταχωρίσεις τύπου Banner θα σχεδιαστούν από το δημιουργικό γραφείο με το οποίο 

συνεργάζεται ο ΟΛΚΕ ΑΕ, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα. 

 

Οι ως άνω επιχειρήσεις παρατίθενται ως παράδειγμα, δεν έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα διαφήμισης. 
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Οι επιχειρήσεις που θα κατακυρωθούν στην 4η κατηγορία (τύπου banner) οφείλουν να 

αποστείλουν τα εξής στοιχεία: 

 Λογότυπο της επιχείρησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά και θα πληροί τις παραπάνω 
προδιαγραφές. 

 Όνομα και τύπο επιχείρησης 
 Σύντομη περιγραφή (δεν θα ξεπερνά τις 15 λέξεις) 
 Ώρες λειτουργίας 
 Διεύθυνση, τηλέφωνο, email και ιστοσελίδα 
 

Όλες οι ως άνω πληροφορίες και στοιχεία, ως και οι διαφημιστικές καταχωρίσεις κάθε 

διαφημιστικής κατηγορίας θα πρέπει να παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email, 

στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας protocol@corfuport.gr του ΟΛΚΕ ΑΕ. 

Σε περίπτωση που ο σχεδιασμός της μακέτας της διαφήμισης δεν συμμορφώνεται στις 

ανωτέρω προδιαγραφές και απάδει της αισθητικής αντίληψης του Χάρτη, το δημιουργικό 

γραφείο με το οποίο θα συνεργαστεί ο Οργανισμός για την σχεδίαση του Χάρτη θα 

επικοινωνεί με τον διαφημιζόμενο και θα υποβάλλει υποδείξεις συμμόρφωσης. Σε 

περίπτωση που ο διαφημιζόμενος αδυνατεί να συμμορφωθεί, το δημιουργικό γραφείο θα 

προβαίνει σε τροποποιήσεις της διαφημιστικής μακέτας κλπ, εκτός εάν ο διαφημιζόμενος 

εμμένει στον σχεδιασμό του, οπότε στην περίπτωση αυτή, θα χάνει το δικαίωμα διαφήμισης 

και θα καταπίπτει σε βάρος του ως ποινική ρήτρα το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. 

Δεν θα γίνεται δεκτή και θα απορρίπτεται διαφήμιση της οποίας το περιεχόμενο αντίκειται 

στα χρηστά και παραδεκτά κοινωνικά ήθη ή τον νόμο.  

2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Δικαίωμα διαφήμισης στον χάρτη έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα – επιχειρήσεις που 

αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Πόλη ή την Νήσο της Κέρκυρας και θα 

πλειοδοτήσουν σε διαγωνιστική διαδικασία. Η κατά τα ανωτέρω έννοια της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν προϋποθέτει την λειτουργία έδρας ή 

υποκαταστήματος στο Νησί, αλλά περιλαμβάνει και επιχειρήσεις που μέσω αντιπροσώπων, 

πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες στο Νησί. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά για διαφήμιση της επιχείρησής του και μόνο. 

Η διαφήμιση θα αφορά σε μια μόνο επιχείρηση, που ασκείται υπό τον ίδιο ΑΦΜ και φέρει 

την αυτή επωνυμία.  

Επιχειρηματίες που λειτουργούν περισσότερες διαφορετικές επιχειρήσεις, έχουν δικαίωμα 

να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για κάθε επιχείρηση χωριστά υποβάλλοντας χωριστή 

Οικονομική Προσφορά για κάθε επιχείρηση. 

Δεν επιτρέπεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση του δικαιώματος διαφήμισης 

διαγωνιζομένου που θα κατακυρωθεί σε άλλη επιχείρηση. 

mailto:protocol@corfuport.gr
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2.2 Δυνατότητες διαφήμισης  

2.2.1 Δικαίωμα Διαφήμισης σε μια μόνο θέση μιας διαφημιστικής κατηγορίας 

Έκαστος διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να διαφημίσει την επιχείρησή του σε μια θέση μιας 

μόνο διαφημιστικής κατηγορίας. 

2.2.2 Δυνατότητα υποβολής προσφοράς για περισσότερες διαφημιστικές κατηγορίες 

Για την περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν κατακυρωθεί στην διαφημιστική 

κατηγορία που θα επιθυμούσε, έχει την δυνατότητα να υποβάλλει οικονομική προσφορά 

για περισσότερες κατηγορίες. Εφ’ όσον ο διαγωνιζόμενος έχει κατακυρωθεί προσωρινά σε 

επιλέξιμη θέση περισσότερων διαφημιστικών κατηγοριών, θα κατακυρωθεί οριστικά στην 

ανώτερη διαφημιστική κατηγορία. 

2.2.3 Κατάταξη σε συγκεκριμένη θέση Διαφημιστικής Κατηγορίας.  

Προκειμένου να προσδιοριστεί (εντός της διαφημιστικής κατηγορίας) η συγκεκριμένη θέση 

στην οποία θα διαφημιστεί ο διαγωνιζόμενος εφ’ όσον κατακυρωθεί σε κάποια 

διαφημιστική κατηγορία, οφείλουν οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή της οικονομικής 

προσφοράς τους, να αναγράψουν κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις που θα επιθυμούσαν 

να διαφημιστούν. Η κατάταξη σε συγκεκριμένη θέση θα γίνει κατόπιν επεξεργασίας των 

δηλώσεων προτίμησης των διαγωνιζομένων, που έχουν κατακυρωθεί σε κάθε διαφημιστική 

κατηγορία, όπως δηλώθηκαν με την οικονομική τους προσφορά. Κατά προτεραιότητα θα 

ληφθούν υπόψιν οι υψηλότερες οικονομικές προσφορές. 

2.3 Τιμή εκκίνησης προσφορών για κάθε διαφημιστική κατηγορία 
Οι τιμές εκκίνησης των προσφορών για κάθε Διαφημιστική Κατηγορία έχουν ως 

ακολούθως: 

Κατηγορία Θέση στο έντυπο του χάρτη Τιμή εκκίνησης 
προσφορών 

1η Κατηγορία Οπισθόφυλλο Ολοσέλιδη – 1 Θέση (A) 3.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 
2η Κατηγορία Ολοσέλιδη – 2 Θέσεις (B, C) 1.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 
3η Κατηγορία Ημισέλιδη – 4 Θέσεις (I, II, III, IV) 1.000.00 €, πλέον ΦΠΑ 
4η Κατηγορία Τύπου Banner – 20 Θέσεις (1, 2, 3, … 20) 750,00 €, πλέον ΦΠΑ 

 

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος σε κάθε περίπτωση 

οφείλεται και υπολογίζεται επί της οικονομικής προσφοράς. 

Οικονομικές Προσφορές για Διαφημιστική Κατηγορία, που θα προσφέρουν ποσό μικρότερο 

της ως άνω τιμής εκκίνησης δεν θα λαμβάνονται υπόψιν, ως προς την κατηγορία, εφ’ όσον 

όμως περιέχουν έγκυρη προσφορά για κατώτερη κατηγορία θα λαμβάνουν κανονικά μέρος 

στην διαγωνιστική διαδικασία της κατώτερης διαφημιστικής κατηγορίας. 

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

3.1 Προθεσμία κατάθεσης Οικονομικών Προσφορών 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία 

του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» (Νέος Επιβατικός   Σταθμός  -Νέο  Λιμάνι- Κέρκυρα ) στο Πρωτόκολλο 

του Οργανισμού το αργότερο μέχρι   την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και  ώρα  10:00 π.μ. 

Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί μέρος της 

διακήρυξης.  
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Οι οικονομικές προσφορές είναι δυνατόν να αποστέλλονται και με τρίτο πρόσωπο ή μέσω 

ταχυμεταφορέα, ταχυδρομείου κλπ. 

Η λήξη της προθεσμίας κατάθεσης Προσφορών παρατείνεται κατά την κρίση της Επιτροπής 

διενέργειας του Διαγωνισμού για όσο χρόνο κατατίθενται Προσφορές, κατά την λήξη της 

προθεσμίας κατάθεσης. 

3.2 Τρόπος κατάθεσης Οικονομικών Προσφορών. 
Οι Οικονομικές Προσφορές (και τα λοιπά κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά) 

πρέπει να βρίσκονται εντός σφραγισμένου Φακέλου, στον οποίο θα αναγράφονται τα 

ακόλουθα: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(αναφέρεται κατά περίπτωση η ΕΠΩΝΥΜΙΑ του νομικού προσώπου ή το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του επιχειρηματία, σε περίπτωση 

ατομικής επιχείρησης) 

ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

3.3 Υπογραφή Οικονομικών Προσφορών 
Η οικονομική προσφορά σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης υπογράφεται από το φυσικό 

πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση (επιχειρηματία) και σε περίπτωση επιχείρησης που 

ασκείται από νομικό πρόσωπο υπογράφεται απ’ το φυσικό ή τα φυσικά πρόσωπα που 

εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο. 

3.3.1 Αντιπροσώπευση διαγωνιζομένων 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δια πληρεξουσίου οφείλουν μαζί με την 

οικονομική προσφορά που θα υπογράφει ο πληρεξούσιος να προσκομίσουν και 

εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους.  

Με την εξουσιοδότηση θα παρέχεται στον πληρεξούσιο ειδική εξουσία να συντάξει και 

υποβάλλει για λογαριασμό τους οικονομική προσφορά στον διαγωνισμό της διαφήμισης 

στον Χάρτη που θα κυκλοφορήσει ο ΟΛΚΕ ΑΕ για την τουριστική περίοδο 2016.  

Με την εξουσιοδότηση μπορεί να παρέχεται η εξουσία στον πληρεξούσιο να συμπληρώσει 

την οικονομική προσφορά κατά την κρίση του ή να προβλέπεται ειδικότερα το περιεχόμενο 

της οικονομικής προσφοράς ως προς τις διαφημιστικές κατηγορίες, τα ποσά και την 

επιλογή θέσης. Σε περίπτωση διάστασης πληρεξουσιότητας και οικονομικής προσφοράς, 

θεωρείται άκυρη η προσφορά στο σημείο που υπάρχει διάσταση (πχ για κάποια 

διαφημιστική κατηγορία ή ως προς την δήλωση θέσης επιλογής). 

Σε κάθε περίπτωση στην εξουσιοδότηση θα περιλαμβάνεται δήλωση του εξουσιοδοτούντος 

ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και ότι αναγνωρίζει τις πράξεις του πληρεξουσίου του ως έγκυρες και 

δεσμευτικές γι’ αυτόν ή το πρόσωπο που εκπροσωπεί (ως διαχειριστής, μέλος ΔΣ κλπ). 

Όποιος υπογράφει για λογαριασμό τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) οικονομική 

προσφορά αναλαμβάνει ο ίδιος ευθύνη για την αλήθεια των δηλούμενων με την οικονομική 

προσφορά και εγγυάται εις ολόκληρον με τον εντολέα του την καταβολή του ποσού της 

οικονομικής προσφοράς σε περίπτωση κατάπτωσης του ποσού αυτού ως ποινικής ρήτρας. 
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3.3.2 Βεβαίωση γνησίου υπογραφών οικονομικής προσφοράς 

Οι υπογραφές των προσώπων που υπογράφουν στις οικονομικές προσφορές 

(επιχειρηματιών, νομίμων εκπροσώπων, αντιπροσώπων κλπ) και των εξουσιοδοτήσεων 

πρέπει να φέρουν βεβαίωση της γνησιότητάς τους από αρμόδια αρχή, άλλως κηρύσσονται 

απαράδεκτες. 

3.4 Απαγόρευση ξεσμάτων, σβησιμάτων ή αλλοιώσεων 
Οι οικονομικές προσφορές επί ποινή ακυρότητας απαγορεύεται στην θέση συμπλήρωσης 

των ποσών και των θέσεων για κάθε διαφημιστική κατηγορία να έχουν ξέσματα, σβησίματα 

ή άλλες αλλοιώσεις. Η ύπαρξη τέτοιου ελαττώματος επιφέρει ακυρότητα συμμετοχής στην 

κατηγορία που υπάρχει το ελάττωμα. 

3.5 Περιεχόμενο Οικονομικών Προσφορών 
Οι οικονομικές προσφορές δέον όπως συντάσσονται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 

και οπωσδήποτε περιέχουν τις πιο κάτω υπεύθυνες δηλώσεις: 

1) Για τα στοιχεία του προσώπου (φυσικού ή νομικού) και της επιχείρησης για τα οποία 

υποβάλλεται η οικονομική προσφορά.  

2) Οικονομική Προσφορά για μια ή περισσότερες διαφημιστικές θέσεις και σειρά 

προτίμησης θέσης εντός κάθε διαφημιστικής κατηγορίας. 

3) Για τα στοιχεία του υπογράφοντος ή των υπογραφόντων την οικονομική προσφορά 

προσώπου ή προσώπων και την σχέση που συνδέει το υπογράφον πρόσωπο με το 

πρόσωπο που εκπροσωπεί (επιχειρηματίας, νόμιμος εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος 

δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου).  

4) Ότι τα στοιχεία που δηλώνει στην οικονομική προσφορά είναι αληθή 

5) Ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 

τους όρους της με ΑΠ 702/ 5.0/10-3-2016 διακήρυξης του ΟΛΚΕ ΑΕ για την διενέργεια 

πλειοδοτικού διαγωνισμού για την διαφήμιση στον Χάρτη που θα κυκλοφορήσει ο ΟΛΚΕ 

ΑΕ για την τουριστική περίοδο 2016.  

6) Ότι εφ’ όσον ο διαγωνιζόμενος κατακυρωθεί προσωρινά δεσμεύεται να καταβάλλει 

εμπρόθεσμα το ποσό της πλειοδοσίας του σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, 

άλλως έχει επίγνωση ότι δεν θα περιληφθεί στον οριστικό πίνακα  κατάταξης, ενώ 

παράλληλα θα εξακολουθεί να οφείλει, ως ποινική ρήτρα καταβλητέα την επόμενη της 

σύνταξης του οριστικού πίνακα κατάταξης, το ποσό της προσφοράς του, δυνάμενου του 

ΟΛΚΕ ΑΕ να επιδιώξει την είσπραξή της ποινικής ρήτρας με την έκδοση Διαταγής 

Πληρωμής επί τη βάσει της Οικονομικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου, την παρούσα 

Διακήρυξη και διαπιστωτική Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΚΕ ΑΕ, με την 

οποία συντάσσεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης και διαπιστώνεται ότι ο 

διαγωνιζόμενος δεν κατέβαλε το ποσό της πλειοδοσίας του. 

7) Ότι εφ’ όσον κατακυρωθεί οριστικά δεσμεύεται να συνεργαστεί με το δημιουργικό 

γραφείου που θα του υποδείξει ο ΟΛΚΕ ΑΕ για την χορήγηση των αναγκαίων για την 

διαφήμιση πληροφοριών και στοιχείων και εντός του χρόνου που έχει οριστεί με την 

διακήρυξη ή θα του ταχθεί να αποστείλει τις πληροφορίες και αναγκαία στοιχεία του 

περιεχόμενου της διαφήμισής του σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η διακήρυξη, 

άλλως αναγνωρίζει ως εύλογη συνέπεια την μη διαφήμισή μου στον Χάρτη, χωρίς να 

διατηρεί αξίωση επιστροφής του ποσού της προσφοράς που θα έχει καταβάλλει, καθώς 

αυτό στην περίπτωση αυτή θα καταπίπτει ως ποινική ρήτρα για την ασυνέπεια του. 
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8) Ότι δεσμεύεται όπως εντός ευλόγου προθεσμίας που θα του ταχθεί από την Επιτροπή 

του Διαγωνισμού προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο του ζητηθεί προκειμένου να 

αποδείξει την αλήθεια του περιεχομένου των δηλώσεων του στην οικονομική 

προσφορά. 

9) Σε περίπτωση που την προσφορά υπογράφει εκπρόσωπος νομικού προσώπου ή 

πληρεξούσιος, ότι εγγυάται εις ολόκληρον με τον εντολέα του την καταβολή του ποσού 

της οικονομικής προσφοράς σε περίπτωση κατάπτωσης του ποσού αυτού ως ποινικής 

ρήτρας. 

3.6 Οικονομική Προσφορά για μία ή περισσότερες διαφημιστικές 

κατηγορίες 
Οι διαγωνιζόμενοι εάν το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για 

περισσότερες διαφημιστικές κατηγορίες, ιεραρχώντας παράλληλα και την προτίμησή τους 

για συγκεκριμένες θέσεις εντός εκάστης διαφημιστικής κατηγορίας για την οποία 

υποβάλλουν οικονομική προσφορά. Η Οικονομική Προσφορά, ακόμη κι αν αφορά σε 

περισσότερες Διαφημιστικές Κατηγορίες υποβάλλεται σε ενιαίο έγγραφο. 

Ο Διαγωνιζόμενος συμπληρώνει ποσόν στην ή στις Διαφημιστικές Κατηγορίες που επιθυμεί 

και σειρά προτίμησης θέσεων εντός εκάστης Διαφημιστικής Κατηγορίας, για την οποία 

υπέβαλε προσφορά ποσού. 

1η Διαφημιστική Κατηγορία. Ολοσέλιδη διαφήμιση στο Οπισθόφυλλο του Χάρτη. Μία 
(1) θέση (Α). Τιμή εκκίνησης 3.000 €. 

Οικονομική προφορά: 
  

Ολογράφως Αριθμητικώς 

2η Διαφημιστική Κατηγορία. Ολοσέλιδη διαφήμιση σε δύο (2) θέσεις (B, C) εσωτερικά 
του εντύπου του Χάρτη. Τιμή εκκίνησης 1.500 € 

Οικονομική προφορά – Δήλωση Προτίμησης Θέσης: 
  

Ολογράφως Αριθμητικώς 

  
Επιλογή Θέσης (B,C) με την σειρά που επιθυμεί ο διαγωνιζόμενος 

3η Διαφημιστική Κατηγορία. Ημισέλιδη διαφήμιση σε τέσσερις (4) θέσεις (I, II, III, IV) 

εσωτερικά του εντύπου του Χάρτη. Τιμή εκκίνησης 1.000 € 
Οικονομική προφορά – Δήλωση Προτίμησης Θέσης: 

  
Ολογράφως Αριθμητικώς 

  
Επιλογή Θέσης (I, II, III, IV) με την σειρά που επιθυμεί ο διαγωνιζόμενος 

4η Διαφημιστική Κατηγορία. Διαφήμιση τύπου μπάνερ σε είκοσι (20) θέσεις (1, 2, 3, 4, 
5,, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) εσωτερικά του εντύπου του Χάρτη. 
Τιμή εκκίνησης 750 € 

Οικονομική προφορά – Δήλωση Προτίμησης Θέσης: 
  

Ολογράφως Αριθμητικώς 

  
Επιλογή Θέσης (1, 2, 3, 4, 5,, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) με την σειρά που επιθυμεί ο διαγωνιζόμενος 

 

Διευκρινίζεται ότι καίτοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν οικονομική 

προσφορά για περισσότερες διαφημιστικές κατηγορίες, προκειμένου να αυξήσουν τις 

πιθανότητες τους να διαφημιστούν στον χάρτη, εντούτοις εφ’ όσον καταταγούν σε 
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περισσότερες διαφημιστικές κατηγορίες, θα διαφημιστούν μόνο σε μια διαφημιστική 

κατηγορία και δη στην ανώτερη κατ’ αύξουσα σειρά (1η, 2η, 3η, 4η).  

Η ορισμένη θέση στην οποία θα διαφημιστούν εντός της διαφημιστικής κατηγορίας στην 

οποία έχουν καταταγεί οριστικά θα προκύψει κατόπιν επεξεργασίας των δηλώσεων 

επιλογής θέσης των διαγωνιζομένων, οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψιν κατά σειρά 

κατάταξης των διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση προσφορών ίδιου ύψους διενεργείται 

κλήρωση, από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

3.7 Δικαιολογητικά πλέον της οικονομικής προσφοράς 
Οι διαγωνιζόμενοι εκτός της οικονομικής προσφοράς τους οφείλουν στον φάκελο 

συμμετοχής τους να συνυποβάλλουν τυχόν έγγραφα εξουσιοδότησης. 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δύναται πριν την προσωρινή ή την οριστική κατακύρωση να 

προσκαλέσει τον διαγωνιζόμενο να προσκομίσει οιοδήποτε έγγραφο κρίνει αναγκαίο προς 

απόδειξη της αλήθειας των δηλούμενων με την οικονομική προσφορά. Ιδιαιτέρως σε 

περίπτωση νομικού προσώπου η Επιτροπή του Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει να 

προσκομιστούν νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας και του αρμόδιου οργάνου 

διαχείρισης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. 

4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1 Επιτροπή διαγωνισμού 
Ο Διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με την απόφαση του ΔΣ 

του ΟΛΚΕ ΑΕ. Η επιτροπή είναι αρμόδια να διεξάγει τον διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης, ερμηνεύοντας τους όρους αυτούς όταν ανακύπτει ζήτημα 

ερμηνείας τους ή καλύπτοντας κενά που τυχόν αναφανούν επί τω τέλει της απρόσκοπτης 

ολοκλήρωσης του διαγωνισμού με όρους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων. Οι αποφάσεις και εισηγήσεις της επιτροπής τελούν υπό την οριστική κρίση 

του ΔΣ του ΟΛΚΕ ΑΕ. 

4.2 Δικαίωμα παράστασης διαγωνιζομένων κατά την διενέργεια του 

διαγωνισμού 
Οι διαγωνιζόμενοι μόνοι τους ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου ή ειδικά εξουσιοδοτημένα απ’ 

αυτούς πρόσωπα, δύνανται να παρίστανται και χωρίς να θορυβούν ή σχολιάζουν να 

παρακολουθούν την διενέργεια του διαγωνισμού.  

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης ανά διαφημιστική κατηγορία 

έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν να τους επιδειχθούν οι οικονομικές προσφορές και τα 

δικαιολογητικά άλλων διαγωνιζομένων. Το δικαίωμα ασκείται κατά προτεραιότητα 

σύμφωνα με την σειρά προσωρινής κατάταξης. 

4.3 Άνοιγμα οικονομικών προσφορών – Σύνταξη Πινάκων Προσωρινής 

Κατάταξης 
1. Μετά την λήξη της προθεσμίας παραλαβής των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή 

του Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους φακέλους συμμετοχής που κατατέθηκαν 

εμπρόθεσμα και ανοίγει κάθε φάκελο χωριστά, αναγγέλλοντας και μονογράφοντας 

τα περιεχόμενα έγγραφα. 

2. Ακολούθως η Επιτροπή αναγιγνώσκει εις επήκοον όλων, απ’ τις οικονομικές 

προσφορές, την επωνυμία του επιχειρηματία και της επιχείρησης, τις διαφημιστικές 
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κατηγορίες για τις οποίες υπέβαλε οικονομική προσφορά και το ποσό της προσφοράς 

για κάθε διαφημιστική κατηγορία.  

3. Παράλληλα, συμπληρώνονται, ανάλογα με την προσφορά οι πίνακες των 

διαφημιστικών κατηγοριών, με την επωνυμία κάθε διαγωνιζομένου και το ποσό της 

προσφοράς του. Η συμπλήρωση των πινάκων είναι δυνατόν κατά την κρίση της 

επιτροπής να εμφανίζεται σε μεγάλη οθόνη ή προτζέκτορα ενώπιον των παρισταμένων. 

4. Τέλος η Επιτροπή προβαίνει σε κατά φθίνουσα σειρά κατάταξη των διαγωνιζομένων, 

σύμφωνα με το ύψος της οικονομικής τους προσφοράς. Σε περίπτωση ισοϋψών 

προσφορών διενεργείται επί τόπου κλήρωση.  

5. Μετά την κατάταξη των διαγωνιζομένων σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης ανά 

διαφημιστική κατηγορία οι διαγωνιζόμενοι έχουν την δυνατότητα με αίτηση τους να 

ελέγξουν τις οικονομικές προσφορές και τα δικαιολογητικά άλλων διαγωνιζομένων. 

4.4 Ενστάσεις κατά της συμμετοχής διαγωνιζομένου – Υπόμνημα 

Αντιρρήσεων 
1. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ενστάσεις μόνο κατά της συμμετοχής 

διαγωνιζομένου στις διαφημιστικές κατηγορίες στις οποίες και οι ίδιοι έχουν υποβάλλει  

οικονομική προσφορά. 

2. Οι ενστάσεις μπορούν να αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής διαγωνιζομένου, την 

πληρότητα και κανονικότητα οικονομικής προσφοράς και των δικαιολογητικών 

συμμετοχής διαγωνιζομένου.  

3. Οι ενστάσεις υπογράφονται από τα πρόσωπα που υπέγραψαν την οικονομική 

προσφορά ή από άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και κατατίθενται στο 

Πρωτόκολλο του ΟΛΚΕ ΑΕ, το αργότερο μέχρι τις 15:00 ώρα, της επόμενης του 

διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας.  

4. Ο διαγωνιζόμενος σε βάρος του οποίου κατατέθηκε ένσταση έχει το δικαίωμα το 

αργότερο μέχρι τις 15:00 ώρα, της τρίτης από τον διαγωνισμό  εργάσιμης ημέρας να 

καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού Υπόμνημα με τις αντιρρήσεις του 

κατά της ένστασης που υποβλήθηκε σε βάρος του. 

4.5 Καταβολή Ποσού Προσφοράς 
Οι διαγωνιζόμενοι που θα καταταγούν σε διαφημιστέα θέση στους Πίνακες Προσωρινής 

Κατάταξης και όσοι καταθέσουν ένσταση υποχρεούνται το αργότερο μέχρι τις 15:00 ώρα, 

της τρίτης από τον διαγωνισμό εργάσιμης ημέρας να καταβάλλουν το ποσό της προσφοράς 

τους για την ανώτερη διαφημιστική κατηγορία στην οποία έχουν καταταγεί προσωρινά ή 

προσδοκούν να καταταγούν εφ’ όσον γίνει δεκτή η ένστασή τους. 

Η καταβολή του ποσού της οικονομικής προφοράς κάθε διαγωνιζομένου γίνεται με κάποιον 

από τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Με τραπεζική (όχι προσωπική) επιταγή εκδοθείσα εις διαταγήν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ. 

2. Με τραπεζικό έμβασμα σε κάποιον από τους κατωτέρω τραπεζικούς λογαριασμούς του 

ΟΛΚΕ ΑΕ. 

3. Με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς: 

3.1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 0401713 800 0063 800 40035 833 

3.2. ALPHA BANK: GR 660140 680068 00023 2000 1428 

3.3. EUROBANK: GR 560260 44500 00360 20033 1758 



13 
 

Στις ανωτέρω υπό 2 και 3 περιπτώσεις ο διαγωνιζόμενος οφείλει εντός της ως άνω 

προθεσμίας να προσκομίσει στα Γραφεία του ΟΛΚΕ ΑΕ αντίγραφο του αποδεικτικού 

κατάθεσης/έμβασης του ποσού της προσφοράς του. 

Για την καταβολή ο διαγωνιζόμενος λαμβάνει πρόχειρη απόδειξη και μετά την οριστική του 

κατακύρωση παραλαμβάνει τιμολόγιο της ΟΛΚΕ ΑΕ. 

Διαγωνιζόμενος που κατετάγη προσωρινά και δεν εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωση του 

να καταθέσει εμπρόθεσμα το ποσόν της οικονομικής προσφοράς του, δεν περιλαμβάνεται 

στους Πίνακες Προσωρινής και Οριστικής Κατάταξης, ενώ εξακολουθεί να οφείλει, ως 

ποινική ρήτρα, καταβλητέα την επόμενη της σύνταξης του οριστικού πίνακα κατακύρωσης, 

το ποσό της προσφοράς του, δυνάμενου του ΟΛΚΕ ΑΕ να επιδιώξει την είσπραξή της 

ποινικής ρήτρας με την έκδοση Διαταγής Πληρωμής με βάση την οικονομική προσφορά του 

διαγωνιζομένου, την διακήρυξη του διαγωνισμού και την διαπιστωτική πράξη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΚΕ ΑΕ, με την οποία συντάσσεται ο οριστικός πίνακας 

κατάταξης και διαπιστώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος δεν κατέβαλε το ποσόν της πλειοδοσίας 

του. 

4.6  Σύνταξη Προσωρινών Πινάκων Κατακύρωσης ανά Διαφημιστική 

Κατηγορία 
1. Προκειμένου η Επιτροπή του Διαγωνισμού να συντάξει τους Προσωρινούς Πίνακες 

Κατακύρωσης ανά Διαφημιστική Κατηγορία, συνέρχεται σε μη δημόσια συνεδρίαση και 

εξετάζει το παραδεκτό και βάσιμο των ενστάσεων που υποβλήθηκαν και την 

εγκυρότητα των επιλέξιμων οικονομικών προσφορών.  

2. Επιλέξιμες είναι οι έγκυρες προσφορές κάθε διαφημιστικής κατηγορίας, μετά την 

αποβολή των άκυρων και των καταταγέντων σε ανώτερη διαφημιστική κατηγορία, ο 

αριθμός των οποίων ισούται με τις θέσεις κάθε διαφημιστικής κατηγορίας.  

3. Άκυρες θεωρούνται οι Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τις προβλεπόμενες με την 

διακήρυξη υπεύθυνες δηλώσεις ή τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση λοιπά 

δικαιολογητικά, που προσφέρουν ποσό μικρότερο της τιμής εκκίνησης ή έχουν ξέσματα, 

σβησίματα ή άλλες αλλοιώσεις στο ποσό της προσφοράς. Επίσης άκυρες θεωρούνται οι 

οικονομικές προσφορές για τις οποίες δεν επακολούθησε καταβολή το ποσού της 

προσφοράς.  

4. Εφ’ όσον κάποιος διαγωνιζόμενος κατακυρωθεί προσωρινά σε ανώτερη διαφημιστική 

κατηγορία, παραλείπεται η κατακύρωσή του από κατώτερη διαφημιστική κατηγορία. 

Σε περίπτωση που κατά την οριστική κατακύρωση η προσφορά διαγωνιζομένου 

ακυρωθεί απ’ την ανώτερη διαφημιστική κατηγορία, κατατάσσεται σε κατώτερη εφ’ 

όσον η προσφορά του είναι έγκυρη και επιλέξιμη στην κατώτερη κατηγορία. 

5. Εφ’ όσον απ’ την επεξεργασία και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών προκύψει 

ότι είναι επιλέξιμες οικονομικές προσφορές οι οποίες δεν ήταν αρχικά επιλέξιμες, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί με κάθε πρόσφορο μέσον (τηλέφωνο, email, Fax) τους 

διαγωνιζόμενους κατά την σειρά κατάταξής τους να καταβάλλουν τα ποσά των 

προσφορών τους, εντός τασσομένης προθεσμίας. 

6. Αφού η Επιτροπή ολοκληρώσει το έργο της σύνταξης των προσωρινών πινάκων 

κατακύρωσης για κάθε διαφημιστική κατηγορία, αναρτά στα γραφεία του Οργανισμού 

και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο (www.corfuport.gr) απόσπασμα 

πρακτικού στο οποίο δημοσιεύει τους πίνακες προσωρινής κατακύρωσης ανά 

διαφημιστική κατηγορία. 

http://www.corfuport.gr/
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4.7 Ενστάσεις Παραλειφθέντων από Πίνακες Προσωρινής 

Κατακύρωσης 
1. Οι διαγωνιζόμενοι οι οποίοι σύμφωνα με την προσωρινή κατάταξη είχαν καταταγεί σε 

επιλέξιμη θέση κάποιας διαφημιστικής κατηγορίας και στην συνέχεια οι προσφορές 

τους κρίθηκαν άκυρες και παραλείφθηκαν από τους Πίνακες Προσωρινής 

Κατακύρωσης, έχουν δικαίωμα  να υποβάλλουν ενστάσεις, αναφορικά με τους λόγους 

ακυρότητας ή παράλειψης της οικονομικής προσφοράς τους, εφ’ όσον η 

αποβολή/ακύρωση της Προσφοράς τους οφείλεται σε αιτίαση που δεν έχει προβληθεί 

με ένσταση.  

2. Οι ενστάσεις υπογράφονται από τα πρόσωπα που υπέγραψαν την οικονομική 

προσφορά ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο και κατατίθενται στο 

Πρωτόκολλο του ΟΛΚΕ ΑΕ, το αργότερο μέχρι τις 15:00 ώρα της δεύτερης εργάσιμης 

ημέρας από την δημοσίευση των Πινάκων Προσωρινής Κατακύρωσης. 

4.8 Προσκόμιση αναγκαίων διαφημιστικών στοιχείων 
Εντός επτά (7) ημερών από την δημοσίευση των Πινάκων Προσωρινής Κατακύρωσης, οι 

διαγωνιζόμενοι που έχουν κατακυρωθεί προσωρινά, οφείλουν να αποστείλουν στο email 

ΟΛΚΕ ΑΕ (protocol@corfuport.gr)  τα διαφημιστικά στοιχεία της επιχείρησής τους 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε κατηγορίας (λογότυπο, πληροφορίες, κλπ).  

Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι δεν συμμορφώνονται στην ανωτέρω υποχρέωσή τους 

και δεν συνεργάζονται με το δημιουργικό γραφείο που θα αναλάβει τον σχεδιασμό του 

Χάρτη και των καταχωρίσεων (διαφημιστικών και πληροφοριακών) το ΔΣ κατά την κρίση 

του, εφ’ όσον κρίνει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε εύλογη αιτία, μπορεί να τους χορηγήσει 

νέα σύντομη προθεσμία μετά την πάροδο της οποίας ο διαγωνιζόμενος χάνει το δικαίωμα 

διαφήμισης στην Διαφημιστική Κατηγορία και Θέση στην οποία κατετάγη. 

Το ποσόν της οικονομικής προσφοράς που έχει καταβληθεί στην ως άνω περίπτωση δεν 

επιστρέφεται. 

5 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Η επιτροπή του Διαγωνισμού υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα 

Κερκύρας ΑΕ, τα πρακτικά του διαγωνισμού, με τους πίνακες Προσωρινής Κατακύρωσης 

και εισήγηση για τις υποβληθείσες ενστάσεις. 

5.1 Δυνατότητα ΔΣ ακύρωσης διαγωνισμού 
Το ΔΣ του Οργανισμού δύναται κατά την ανέλεγκτο κρίση του, για οποιοδήποτε λόγο, να 

ακυρώσει τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι διαγωνιζόμενοι πλην της αξιώσεως τους 

να τους επιστραφούν τα ποσά των οικονομικών προσφορών που έχουν καταβάλλει, δεν 

αποκτούν ουδένα δικαίωμα αποζημίωσης.  

5.2 Εξέταση ενστάσεων από ΔΣ 
Το ΔΣ του Οργανισμού είναι το αρμόδιο Όργανο να κρίνει οριστικά τις Ενστάσεις που 

κατέθεσαν οι διαγωνιζόμενοι και να επικυρώσει (εγκρίνει) ή τροποποιήσει τους Πίνακες 

Προσωρινής Κατάταξης καθιστώντας τους οριστικούς. 

5.3 Διαπίστωση ασυνεπειών προσωρινώς κατακυρωθέντων 
Το ΔΣ Οργανισμού είναι επίσης αρμόδιο να χαρακτηρίσει ως ασυνεπείς διαγωνιζόμενους οι 

οποίοι καίτοι κατακυρώθηκαν προσωρινά δεν προσκόμισαν ή δεν προσκόμισαν 

mailto:protocol@corfuport.gr
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προσηκόντως τα διαφημιστικά στοιχεία της επιχείρησής τους και δύναται είτε να μην τους 

συμπεριλάβει στους πίνακες οριστικής κατάταξης, είτε να τους χορηγήσει με την απόφασή 

του σύντομη προθεσμία εντός της οποίας οφείλουν να συμμορφωθούν, άλλως χάνουν το 

δικαίωμα διαφήμισης χωρίς δικαίωμα επιστροφής του καταβληθέντος ποσού της 

οικονομικής προσφοράς τους. 

5.4 Δημοσίευση Πινάκων Οριστικής Κατακύρωσης 
Οι Πίνακες Οριστικής Κατάταξης για κάθε Διαφημιστική Κατηγορία αναρτώνται στην Θύρα 

Εισόδου στα Γραφεία του Οργανισμού και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 

στο διαδίκτυο www.corfuport.gr .  

5.5 Διεκπεραίωση Συναλλαγών 
Οι διαγωνιζόμενοι που κατακυρώθηκαν οριστικά σε διαφημιστική κατηγορία, μετά την 

σχετική απόφαση του ΔΣ, λαμβάνουν τιμολόγιο που εκδίδεται απ’ το Λογιστήριο του ΟΛΚΕ 

ΑΕ. Σε περίπτωση κατακύρωσης σε χαμηλότερη κατηγορία, επιστρέφεται η διαφορά  

Στους διαγωνιζόμενους που κατέθεσαν το ποσό της οικονομικής προσφοράς τους και δεν 

κατακυρώθηκαν οριστικά επιστρέφεται το ποσόν της προσφοράς τους, εκτός αν συντρέχει 

λόγος κατάπτωσης του ποσού της προσφοράς ως ποινικής ρήτρας. 

6 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

6.1 Υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΕ ΑΕ 

 

Σπυρίδων Στεφανίδης 

 

http://www.corfuport.gr/


 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ  

ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ Ο ΟΛΚΕ ΑΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 

1. Στοιχεία Προσώπου και επιχείρησης για το οποία υποβάλλεται η προσφορά 
Επωνυμία  
Νομικού Προσώπου 

 
 

Ονοματεπώνυμο 
Επιχειρηματία 

 

Επωνυμία Επιχείρησης  Είδος Επιχείρησης  
ΑΦΜ/ΔΟΥ  Δ/νση Επιχείρησης  
Αριθμός ΓΕΜΗ  Email Επικοινωνίας  

2. Οικονομική Προσφορά 
1η Διαφημιστική Κατηγορία. Ολοσέλιδη διαφήμιση στο Οπισθόφυλλο του Χάρτη. Μία (1) θέση (Α). Τιμή εκκίνησης 3.000 €. 

Οικονομική προφορά: 
 
 

 

Ολογράφως Αριθμητικώς 

2η Διαφημιστική Κατηγορία. Ολοσέλιδη διαφήμιση σε δύο (2) θέσεις (B, C) εσωτερικά του εντύπου του Χάρτη. Τιμή εκκίνησης 1.500 € 
Οικονομική προφορά – Δήλωση Προτίμησης Θέσης: 

 
 

 

Ολογράφως Αριθμητικώς 

  
Επιλογή Θέσης (B,C) με την σειρά που επιθυμεί ο διαγωνιζόμενος 

3η Διαφημιστική Κατηγορία. Ημισέλιδη διαφήμιση σε τέσσερις (4) θέσεις (I, II, III, IV) εσωτερικά του εντύπου του Χάρτη. Τιμή 
εκκίνησης 1.000 € 

Οικονομική προφορά – Δήλωση Προτίμησης Θέσης: 
 
 

 

Ολογράφως Αριθμητικώς 

  
Επιλογή Θέσης (I, II, III, IV) με την σειρά που επιθυμεί ο διαγωνιζόμενος 

4η Διαφημιστική Κατηγορία. Διαφήμιση τύπου μπάνερ σε είκοσι (20) θέσεις (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20) εσωτερικά του εντύπου του Χάρτη. Τιμή εκκίνησης 750 € 

Οικονομική προφορά – Δήλωση Προτίμησης Θέσης: 
 
 

 

Ολογράφως Αριθμητικώς 

  
Επιλογή Θέσης (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) με την σειρά που επιθυμεί ο διαγωνιζόμενος  

3. Στοιχεία υπογράφοντος ή υπογραφόντων Οικονομική Προσφορά – Υπεύθυνη Δήλωση: 
1 Φυσικό Πρόσωπο 2 Φυσικό Πρόσωπο 3 Φυσικό Πρόσωπο 
Όνομα  Όνομα  Όνομα  
Επώνυμο  Επώνυμο  Επώνυμο  
Πατρώνυμο  Πατρώνυμο  Πατρώνυμο  
Μητρώνυμο  Μητρώνυμο  Μητρώνυμο  
ΑΦΜ/ΔΟΥ  ΑΦΜ/ΔΟΥ  ΑΦΜ/ΔΟΥ  
Διεύθυνση   Διεύθυνση   Διεύθυνση   
Τηλέφωνο   Τηλέφωνο  Τηλέφωνο  
Email  Email  Email  
Ιδιότητα1  Ιδιότητα  Ιδιότητα  
4 Φυσικό Πρόσωπο 5 Φυσικό Πρόσωπο 6 Φυσικό Πρόσωπο 
Όνομα  Όνομα  Όνομα  
Επώνυμο  Επώνυμο  Επώνυμο  
Πατρώνυμο  Πατρώνυμο  Πατρώνυμο  
Μητρώνυμο  Μητρώνυμο  Μητρώνυμο  
ΑΦΜ/ΔΟΥ  ΑΦΜ/ΔΟΥ  ΑΦΜ/ΔΟΥ  
Διεύθυνση   Διεύθυνση   Διεύθυνση  
Τηλέφωνο   Τηλέφωνο  Τηλέφωνο  
Email  Email  Email  
Ιδιότητα  Ιδιότητα  Ιδιότητα  

εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου 1599/1986 περί ψευδούς δηλώσεως  
ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ 

                                                        
1 Αναφέρεται μια από τις ακόλουθες ιδιότητες: επιχειρηματίας (ασκεί ατομική επιχείρηση), νόμιμος εκπρόσωπος (ενεργεί για λογαριασμό 
νομικού προσώπου ασκών εκπροσωπευτική εξουσία), πληρεξούσιος (ενεργεί δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου για λογαριασμό τρίτου) 



4. Υπεύθυνες Δηλώσεις φυσικού προσώπου που ασκεί ατομική επιχείρηση 
4.1. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή 
4.2. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της με ΑΠ 702/5.0/10-3-2016 διακήρυξης του 

ΟΛΚΕ ΑΕ για την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την διαφήμιση στον Χάρτη που θα κυκλοφορήσει ο ΟΛΚΕ 
ΑΕ για την τουριστική περίοδο 2016 

4.3. Εφ’ όσον κατά το άνοιγμα των προσφορών καταταγώ σε κατακυρώσιμη θέση δεσμεύομαι να καταβάλλω 
εμπρόθεσμα το ποσό της πλειοδοσίας μου σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, άλλως έχω επίγνωση ότι δεν θα 
περιληφθώ στον προσωρινό και οριστικό πίνακα  κατακύρωσης, ενώ θα οφείλω, ως ποινική ρήτρα καταβλητέα την 
επόμενη της σύνταξης του οριστικού πίνακα κατακύρωσης, το ποσό της προσφοράς μου, δυνάμενου του ΟΛΚΕ ΑΕ να 
επιδιώξει την είσπραξή της με την έκδοση Διαταγής Πληρωμής με βάση την παρούσα, την διακήρυξη του διαγωνισμού 
και την διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΚΕ ΑΕ, με την οποία συντάσσεται ο οριστικός 
πίνακας κατάταξης και διαπιστώνεται ότι δεν κατέβαλα το ποσό της πλειοδοσίας μου. 

4.4. Εφ’ όσον κατακυρωθώ δεσμεύομαι να συνεργαστώ με το πρόσωπο που θα μου υποδείξει ο ΟΛΚΕ ΑΕ για την χορήγηση 
των αναγκαίων για την διαφήμιση πληροφοριών και στοιχείων και εντός του χρόνου που έχει οριστεί με την 
διακήρυξη ή θα μου ταχθεί να αποστείλω το περιεχόμενο της διαφήμισής μου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει 
θέση η διακήρυξη, άλλως αναγνωρίζω ως εύλογη συνέπεια την μη διαφήμισή μου στον Χάρτη, χωρίς να διατηρώ 
αξίωση επιστροφής του ποσού της προσφοράς που θα έχω καταβάλλει, καθώς αυτό θα έχει καταπέσει ως ποινική 
ρήτρα για την ασυνέπεια μου. 

4.5. Δεσμεύομαι να προσκομίσω οποιοδήποτε στοιχείο μου ζητηθεί προκειμένου να αποδείξω την αλήθεια του 
περιεχομένου των δηλώσεων μου στην παρούσα 

5. Υπεύθυνες Δηλώσεις Φυσικού προσώπου ενεργούντος  ως νομίμου εκπροσώπου νομικού 
προσώπου ή πληρεξουσίου 
5.1. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή 
5.2.  Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως για λογαριασμό του υπ’ εμού 

εκπροσωπούμενου/αντιπροσωπευόμενου προσώπου τους όρους της με ΑΠ 702/5.0/10-3-2016 διακήρυξης του 
ΟΛΚΕ ΑΕ για την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την διαφήμιση στον Χάρτη που θα κυκλοφορήσει ο ΟΛΚΕ 
ΑΕ για την τουριστική περίοδο 2016 

5.3. Εφ’ όσον το εκπροσωπούμενο/αντιπροσωπευόμενο υπ’ εμού πρόσωπο καταταγεί  προσωρινά σε κατακυρώσιμη 
θέση δεσμεύεται να καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της πλειοδοσίας του σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, 
άλλως έχει επίγνωση ότι δεν θα περιληφθεί στον προσωρινό και οριστικό πίνακα  κατακύρωσης, ενώ θα εξακολουθεί 
να οφείλει, ως ποινική ρήτρα καταβλητέα την επόμενη της σύνταξης του οριστικού πίνακα κατακύρωσης, το ποσό 
της προσφοράς του, δυνάμενου του ΟΛΚΕ ΑΕ να επιδιώξει την είσπραξή της με την έκδοση Διαταγής Πληρωμής με 
βάση την παρούσα, την διακήρυξη του διαγωνισμού και την διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΛΚΕ ΑΕ, με την οποία συντάσσεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης και διαπιστώνεται ότι δεν κατεβλήθη εκ μέρους 
το νομικού προσώπου το ποσό της πλειοδοσίας του. 

5.4. Εφ’ όσον το εκπροσωπούμενο υπ’ εμού πρόσωπο κατακυρωθεί δεσμεύεται να συνεργαστεί με το πρόσωπο που θα 
μου υποδείξει ο ΟΛΚΕ ΑΕ για την χορήγηση των αναγκαίων για την διαφήμιση πληροφοριών και στοιχείων και εντός 
του χρόνου που έχει οριστεί με την διακήρυξη ή θα του ταχθεί να αποστείλει το περιεχόμενο της διαφήμισής του 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η διακήρυξη, άλλως αναγνωρίζει ως εύλογη συνέπεια την μη διαφήμισή του 
στον Χάρτη, χωρίς αξίωση επιστροφής του ποσού της προσφοράς που θα έχει καταβάλλει, καθώς αυτό θα έχει 
καταπέσει ως ποινική ρήτρα για την ασυνέπεια του. 

5.5. Δεσμεύομαι να προσκομίσω οποιοδήποτε στοιχείο μου ζητηθεί προκειμένου να αποδείξω την αλήθεια του 
περιεχομένου των δηλώσεων μου στην παρούσα  

5.6. Εγγυώμαι εις ολόκληρον με τον εντολέα μου την καταβολή του ποσού της οικονομικής προσφοράς σε περίπτωση 

κατάπτωσης του ποσού αυτού ως ποινικής ρήτρας 

6. Υπογραφές 
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