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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επίσηµη Επωνυµία : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση : 26ης Οκτωβρίου 90, Πόλη :Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627., Σηµείο Επαφής :  Υπόψη: Τµήµατος 
Προµηθειών, , Τηλέφωνο: +30 2310 584000 Φαξ: + 30 2310 546365, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: supply@epathessaloniki.gr. 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο : Γενική ∆ιεύθυνση του Αναθέτοντος Φορέα (URL): www.epathessaloniki.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(α) προαναφερόµενο(α) σηµείο(α) επαφής 
∆ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων (συµπεριλαµβανοµένου του 
δυναµικού συστήµατος αγορών): Το(α) προαναφερόµενο(α) σηµείο(α) επαφής 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής πρέπει να αποσταλούν : Στο(α) προαναφερόµενο(α) σηµείο(α) επαφής 
Ι.2) ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ‘Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ: 
Παραγωγή Μεταφορά και διανοµή αερίου και θερµότητας 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΙΙ.1)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΙΙ.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από τον αναθέτοντα φορέα: Υπηρεσία Καταγραφής Ενδείξεων Μετρητών Φυσικού 
Αερίου για λογαριασµό της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, 2009/EΥ003. 
ΙΙ.1.2) Είδος της σύµβασης και τόπος εργασιών, παράδοσης των προµηθειών ή παροχής των υπηρεσιών : (γ) Υπηρεσίες, 
Κατηγορία Υπηρεσιών: 27 
Κύριος τόπος παροχής: ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Κωδικός NUTS: GR122 
ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά : ∆ηµόσια Σύµβαση 
ΙΙ.1.5) Σύντοµη Περιγραφή της Σύµβασης ή της (των) αγοράς (ων): 
Οι Υπηρεσίες περιλαµβάνουν  την πραγµατοποίηση Καταγραφής Ενδείξεων Μετρητών στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της 
Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τον Κύκλο Μετρήσεων που καθορίζεται από την ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Το σύνολο των 
Καταγραφών υπολογίζεται σε περίπου 533.728  και  πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
ΙΙ.1.6) Κοινό Λεξιλόγιο για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις ( CPV ) : Κύριο Λεξιλόγιο : 
Κύριο Αντικείµενο : 65500000 
ΙΙ.1.7) Σύµβαση διεπόµενη από τη συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) : Όχι 
ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τµήµατα: Όχι 
Ι.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι. 
ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της Σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων 
πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (€ 553.000,00) πλέον ΦΠΑ.  
Συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης, σε ποσοστό 40% επί της αξίας του προϋπολογισµού, ο προϋπολογισµός 
µπορεί , ενδεικτικά, να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσόν των επτακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων και διακοσίων Ευρώ 
(774.200,00 €), πλέον ΦΠΑ. 
∆ικαίωµα προαίρεσης  € 221.200,00. 
Ο προϋπολογισµός αυτός θα πρέπει να θεωρείται ενδεικτικός και δύναται να είναι υψηλότερος ή χαµηλότερος κατά 20% (ποσοστό 
διαφοροποίησης) σε συνάρτηση µε τις τρέχουσες τιµές της αγοράς. 
ΙΙ.2.2) ∆ικαιώµατα προαίρεσης: Ναι 
Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωµάτων προαίρεσης: 
Ο Αναθέτων Φορέας επιφυλάσσεται να ασκήσει δικαίωµα προαίρεσης για επέκταση έως και 40% του συµβατικού αντικειµένου της 
Σύµβασης. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ διατηρεί επίσης το δικαίωµα επέκτασης της Σύµβασης και χρονικά, σε περίπτωση ασκήσεως του 
δικαιώµατος προαίρεσης όπως ανωτέρω αναφέρεται. 
Εάν είναι γνωστή, προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα άσκησης των εν λόγω δικαιωµάτων προαίρεσης: σε µήνες: 12  
ΙΙ.3) ∆ΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ∆ιάρκεια σε µήνες : 12 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 
III.1) ΌΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
III.1.1) Απαιτούµενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση): 



  

    

Εγγύηση συµµετοχής ύψους ποσού έντεκα χιλιάδων και εκατό ευρώ (€ 11.100,00)που κατατίθεται µε εγγυητική επιστολή 
διάρκειας 210 ηµερών στο όνοµα της Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των 
δεσµεύσεων που απορρέουν από τη συµµετοχή σε διαγωνισµό υπηρεσίας. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από µία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή από Πιστωτικό Ίδρυµα που έχει άδεια διενέργειας Τραπεζικών Εργασιών, ή 
άλλους αρµόδιους φορείς που προβλέπονται από το νόµο. Το κείµενο της Εγγυητικής Επιστολής θα συντάσσεται στην 
ελληνική ή ιταλική. Για τις Εγγυητικές Επιστολές που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής ή ιταλικής θα 
πρέπει να κατατεθεί και επίσηµη µετάφραση τους από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από την Ελληνική Προξενική Αρχή στη 
χώρα που εκδόθηκε η ανωτέρω Επιστολή  
ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Η Ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ίση µε το 10% του συµβατικού ποσού πριν από τη 
σύναψη της Σύµβασης µε διάρκεια ίση µε τη Συµβατική ∆ιάρκεια συν 12 µήνες επιπλέον. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα 
πρέπει να έχουν εκδοθεί από µία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή από Πιστωτικό Ίδρυµα που έχει άδεια διενέργειας 
Τραπεζικών Εργασιών, ή άλλους αρµόδιους φορείς που προβλέπονται από το νόµο, επιπλέον θα πρέπει να περιέχει ως όρο 
την παραίτηση από το δικαίωµα διζήσεως και διαιρέσεως. Το κείµενο της Εγγυητικής Επιστολής θα συντάσσεται στην 
ελληνική ή ιταλική. Για τις Εγγυητικές Επιστολές που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής ή ιταλικής θα 
πρέπει να κατατεθεί και επίσηµη µετάφραση τους από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από την Ελληνική Προξενική Αρχή στη 
χώρα που εκδόθηκε η ανωτέρω Επιστολή 
III.1.2) Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµών ή/ και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν: από 
ιδίους πόρους.  
Όροι Πληρωµής: 
Οι πληρωµές θα καταβάλλονται τµηµατικά στο τέλος του µεθεπόµενου µήνα από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου µε την 
πρόοδο των υπηρεσιών. 
III.1.3) Νοµική µορφή την οποία πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία οικονοµικών φορέων στην οποία 
κατακυρώνεται η σύµβαση (κατά περίπτωση):  

 Οι Συµµετέχοντες µπορεί να είναι Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα µε έδρα εγκατάστασης σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία σε κράτος µέλος 
της Ε.Ε. ή χώρα του Ε.Ο.Χ. ή Κράτους µε συµφωνία σύνδεσης µε την Ε.Ε. που δικαιούνται της συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµούς και 
Κοινοπραξίες/ Συµπράξεις των ανωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της υπηρεσίας, µε την 
προϋπόθεση της προσκόµισης των νοµιµοποιητικών εγγράφων  που ορίζονται στο σηµείο ΙΙΙ.2, για κάθε συµµετέχοντα ή µέλος της 
Κοινοπραξίας/ Σύµπραξης. 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς στo ∆ιαγωνισµό εκ µέρους Κοινοπραξίας, εκτός από τα δικαιολογητικά πoυ απαιτούνται 
σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ.2 Όροι Συµµετοχής κατωτέρω, θα υποβληθούν επιπρόσθετα τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α) Απoφάσεις ή πρακτικά τωv Αρµοδίων κατά τo Καταστατικό ή τον Νόµο οργάνων πoυ δεσµεύουν τις επιχειρήσεις πoυ 
συµµετέχουν στηv Κοινοπραξία για: 

1. Τηv έγκριση συµµετοχής τους σε σύµπραξη µε τα άλλα µέρη της Κοινοπραξίας στo ∆ιαγωνισµό. 
2. Τον ορισµό εκπροσώπων, πoυ θα υπογράφουν δικαιολογητικά, από αυτούς πoυ έχουν δικαίωµα vα υπογράφουν 

σύµφωνα µε τo καταστατικό της κάθε εταιρίας  
3. Τον ορισµό Εκπροσώπου που θα τα υπoβάλλει 
4. Αποδοχή της εις ολόκληρο ευθύvης ενός εκάστου κοινοπρακτούντος µέλους. 
5. Τον ορισµό του επικεφαλής (Leader) της Κοινοπραξίας. 

β) Έγγραφα πoυ, κατά τον Νόµο του Κράτους όπου θα συστήνεται Κοινοπραξία, θα αποδεικνύουν τη σύσταση της Κoιvoπραξίας 
(συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό συµφωvητικό) ή δεσµευτική δήλωση πρόθεσης σύστασης Κοινοπραξίας, όπου θα αvαφέρεται η 
απoδoχή της εις oλόκληρov ευθύvης εvός εκάστoυ κοινοπρακτούντος µέλoυς. 
γ) Συµβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης κοινού εκπροσώπου, ή άλλη πράξη σύµφωνα µε τηv Νοµοθεσία της χώρας πoυ 
συστήνεται η  Κοινοπραξία, και δήλωση αποδοχής, καθώς και πλήρη στοιχεία τoυ εκπροσώπου, για vα είναι εφικτή η επικοινωνία 
µαζί τoυ. 
δ) Όλοι oι συµµετέχοντες σε Κοινοπραξία θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  υπεύθυνοι απέvαvτι στον Αναθέτοντα Φορέα για 
κάθε υπoχρέωση πoυ θα απορρέει από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή από τov Ελληνικό Νόµο. 
Η αποδοχή της κατά τα ανωτέρω εις ολόκληρον ευθύvης εvός εκάστoυ κοινοπρακτούντος πρέπει vα µνηµονεύεται (εκτός από τηv 
απόφαση ή τo  πρακτικό τoυ αρµόδιου οργάνου κάθε επιχείρησης, πoυ κατά τo Καταστατικό ή τον Νόµο δεσµεύει τηv επιχείρηση, 
όπως αναφέρονται στηv παράγραφο  (α) τoυ παρόντος και από το συµφωνητικό σύστασης Κοινοπραξίας ή δεσµευτική δήλωση 
της παραγράφου (β) )  και σε δήλωση πoυ θα υπoβληθεί από κάθε µία κοινοπρακτούσα επιχείρηση, υπογραφόµενη από τo νόµιµο 
εκπρόσωπό της. 
Τα ζητούµενα από την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά απαιτούνται να προσκοµιστούν από όλα τα µέλη της κοινοπραξίας/ 
ένωσης.  
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η ΕΚΤΕΛΕΣΗ της σύµβασης:  όχι 
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο:  
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ:  
 Αποκλείονται από τη διαδικασία συµµετοχής στο διαγωνισµό όσοι συµµετέχοντες: 



  

    

 α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει, και όπως αυτά τυχόν εξειδικεύονται από το 
εθνικό δίκαιο, τηρουµένων των προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριµένα, οι υποψήφιοι εις βάρος των οποίων 
υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στον αναθέτοντα φορέα, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
λόγους: 

  i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου (20), 

  ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 
3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (22). 

  iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (23). 

  iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 
Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

 β) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση 
εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

 γ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

 δ) καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους,  
 ε) έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές, 
 στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία, 
 ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική 

νοµοθεσία, 
 η) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρµογή του 

παρόντος κεφαλαίου, 
 θ) έχουν υποστεί στα τελευταία πέντε (5) έτη έκπτωση ή λύση σύµβασης µε Αναθέτουσα την Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., την 

Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. και την Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 
 
 Σε κάθε περίπτωση, δεν θα είναι δυνατό να συνάπτονται Συµβάσεις µε Επιχειρήσεις οι οποίες κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη 

έχουν υποστεί έκπτωση ή λύση σύµβασης µε Αναθέτουσα την Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. την Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. και Ε.Π.Α. 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών τους υποχρεώσεων ή βρίσκονται, για τον ίδιο λόγο, σε διαδικασία έκπτωσης 
ή λύσης σύµβασης . 

 H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τα ανωτέρω: 
 - ως προς τα στοιχεία α), β) γ) και δ), απαιτούνται αποσπάσµατα από δικαστικά αρχεία, ή τα ισοδύναµα προς τούτα έγγραφο για: 
 Ο.Ε και Ε.Ε από τους οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές, για Ε.Π.Ε. από τους διαχειριστές, για Α.Ε. από τον Πρόεδρο και τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου από τους νοµίµους εκπροσώπους του. ή ελλείψει 
αυτών ισότιµα έγγραφα που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης ή σε 
περίπτωση κατά την οποία το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά αυτά µπορούν να αντικατασταθούν 
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή σε περίπτωση που αυτή δεν προβλέπεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση µε επικύρωση του 
γνησίου υπογραφής ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού. 

 - ως προς τα στοιχεία ε), θ) και η) απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης µε επικύρωση του γνησίου υπογραφής ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού.  

 - ως προς τα στοιχεία στ) και ζ): 
 1)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ή ισοδύναµη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 
 2) πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους ή σε περίπτωση που το οικείο κράτος-µέλος 

δεν εκδίδει τα παραπάνω πιστοποιητικά, αυτά µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή σε 
περίπτωση που αυτή δεν προβλέπεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση µε επικύρωση του γνησίου υπογραφής ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ: 

 Αποκλείονται από το διαγωνισµό: 
 Οι εταιρίες ή κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχουν ίδιοι εταίροι ή κοινοπραξίες είτε αυτοπροσώπως είτε µε παρένθετο πρόσωπο 

και η συµµετοχή αυτών επιτρέπει να ελέγχουν και να ασκούν ουσιαστική επιρροή στην εν γένει διοίκηση της εταιρίας ή 
κοινοπραξίας 

 H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τα ανωτέρω: 
 - ∆ήλωση καταγραφής  µετόχων / εταίρων της εταιρίας ή των κοινοπρακτούντων. Για εταιρίες που είναι εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο αρκεί κατάσταση των µετόχων  των οποίων η συµµετοχή υπερβαίνει το 20% του εταιρικού κεφαλαίου. 
 Νοµικό καθεστώς - απαιτούµενα αποδεικτικά: 
 α) Επικυρωµένο αντίγραφο των Πρακτικών της Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου αρµόδιου κατά το νόµο ή το 

καταστατικό για λήψη αποφάσεων Οργάνου, όπου θα αναφέρονται: 
1. Η απόφαση υποβολής προσφοράς σύµφωνα µε τους Όρους και ∆ιατάξεις της παρούσας ∆ιακήρυξης και των Τευχών του 

∆ιαγωνισµού. 



  

    

2. Ο διορισµός Νόµιµου Εκπροσώπου εξουσιοδοτηµένου να υπογράψει και να υποβάλει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και να 
εκπροσωπήσει τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ µέχρι και την ηµεροµηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 β) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, µε επικύρωση του γνησίου υπογραφής ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού,  ότι ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει µελετήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού και των λοιπών Τευχών. 

 γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, µε επικύρωση του γνησίου υπογραφής ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, ότι όλα τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και ως εκ τούτου δεν 
είναι ένοχος παροχής ψευδών στοιχείων και πληροφοριών.   

 Τα ανωτέρω υποστοιχεία  β και γ υπογράφονται από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. 
 δ) ∆ήλωση υπογεγραµµένη από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο, τον οποίο θα έχει ορίσει το αρµόδιο Όργανο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, ότι 

αποδέχεται την ισχύ του Πληρεξουσίου χωρίς όρους ή επιφυλάξεις καθώς και ∆ήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για παράπτωµα σχετικό µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα.  

 ε)Τα παρακάτω νοµιµοποιητικά έγγραφα:  
1. Ως προς τις Ανώνυµες Εταιρίες: 

- Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκε η άδεια συστάσεως και το καταστατικό. 
- Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου ανακοινώνονται τα ονόµατα των µελών του νέου ∆.Σ, ή η 

αντίστοιχη ανακοίνωση καταχώρησης της αρµόδιας αρχής. 
2. Ως προς τις Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης: 

- Αντίγραφο του καταστατικού (συµβολαιογραφικό έγγραφο). 
- Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού. 
- Οι τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού (συµβόλαια). 
- Τα φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις. 

3. Ως προς τη νοµιµοποίηση Οµορρύθµων  και Ετερορρύθµων Εταιριών: 
- Αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρίας που έχει δηµοσιευθεί νόµιµα στο Πρωτοδικείο της έδρας της 

Εταιρίας. 
- Αντίγραφα των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού που έχουν δηµοσιευθεί στο Πρωτοδικείο της έδρας 

της Εταιρίας. 
 στ) Εν ισχύ Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλου ισοδυνάµου οργανισµού ή επαγγελµατικής ένωσης, µε το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια 
Αρχή. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του φακέλου συµµετοχής. 

 Σηµείωση: Εάν απαιτείται, η Σύµβαση που θα υπογραφεί, υπόκειται στην διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του Ν. 3310/2005 
όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του από τον Ν. 3414/2005. 
III.2.2) Χρηµατοοικονοµική ικανότητα:  
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις (κατά περίπτωση): 
∆ηµοσιευµένα ή επικυρωµένα αντίγραφα των ισολογισµών των τριών (3) τελευταίων ετών (2006-2007-2008) για όσους έχουν από 
το νόµο υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα καθώς και στοιχεία σχετικά µε τον κύκλο εργασιών της  
επιχείρησης από τα οποία να προκύπτει η οικονοµική κατάστασή τους. 
Απαιτήσεις : από τους ανωτέρω ισολογισµούς θα πρέπει να προκύπτει ότι ο Μέσος Ετήσιος Κύκλος Εργασιών, κατά την  
τελευταία τριετία,  είναι ανώτερος των 800.000,00€. 
III.2.3) Τεχνική ικανότητα:  
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις (κατά περίπτωση): 
α) Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δοµή και την οργάνωση της 
β) Κατάλογο των συµβάσεων του συµµετέχοντα για δραστηριότητες σχετικές µε την καταγραφή δεδοµένων και/ ή συµβάσεων 
παροχής υπηρεσιών προς τρίτους που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα τελευταία τρία (3) χρόνια, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά: 

1) περιγραφή της υπηρεσίας 
2) κύριος της υπηρεσίας / πελάτης και στοιχεία αυτού προς επικοινωνία 
3) είδος σύµβασης, αριθµός σύµβασης, ηµεροµηνία ανάθεσης σύµβασης, συµβατικό τίµηµα, συµβατική διάρκεια, ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης. 

γ) Βιογραφικά Σηµειώµατα του προσωπικού που άµεσα ή έµµεσα θα ασχοληθεί µε την Καταγραφή Ενδείξεων Μετρητών µε τίτλους 
σπουδών.  
Απαιτήσεις : 
1)από τους ανωτέρω καταλόγους θα πρέπει να προκύπτει οι συµµετέχοντες έχουν αναπτύξει κατά την τελευταία τριετία µέσω 
συστηµάτων πληροφορικής, δραστηριότητες σχετικές µε την καταγραφή δεδοµένων και/ ή παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και ότι 
ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών, κατά την  τελευταία τριετία, για τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι ανώτερος των 600.000,00€. 
2) Από τα ανωτέρω βιογραφικά θα πρέπει να προκύπτει ότι το προσωπικό που θα ασχοληθεί µε τις καταγραφές θα πρέπει να 
διαθέτει προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόµοιο αντικείµενο (δηλαδή µετρήσεις αερίου ή ρεύµατος κτλ). 
III.2.4) Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα: όχι 
ΙΙΙ.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΙΙΙ.3.1) Η παροχή της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία:   όχι 
ΙΙΙ.3.2) Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν το όνοµα και τα επαγγελµατικά προσόντα των προσώπων στα οποία 
ανατίθεται η παροχή της υπηρεσίας: Ναι 
ΤΜΗΜΑ IV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
IV.1) ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ:  
IV.1.1) Είδος της ∆ιαδικασίας: Ανοικτή 



  

    

ΙV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  
IV.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης: Χαµηλότερη τιµή 
IV.2.2) Xρήση ηλεκτρονικής δηµοπρασίας: όχι 
IV.3) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
IV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για τον φάκελο ο αναθέτων φορέας:  
Ο αριθµός αναφοράς είναι: 2009/ΕY003 
IV.3.2)Προηγούµενη(ες) δηµοσίευση(δηµοσιεύσεις) σχετικά την ίδια Σύµβαση : όχι 
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και τυχόν συµπληρωµατικών εγγράφων: 
Προθεσµία παραλαβής των  αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση σε έγγραφα: 17/09/2009 και ώρα 16:00 
Έγγραφα έναντι αντιτίµου: όχι 
ΙV.3.4)Προθεσµία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής: 23/09/2009 και ώρα 16:00 
ΙV.3.5)Γλώσσα (-ες) στην (στις) οποία(ες) µπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής : ελληνικά, 
ιταλικά 
ΙV.3.6)Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοιχτή διαδικασία): ∆ιάρκεια σε ηµέρες: 180 
Πρόσωπα που µπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά περίπτωση): όχι 
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Όχι 
VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ: όχι 
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
α) Τα συµβατικά τεύχη που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη της  Οικονοµικής Προσφοράς  θα διατίθενται από την Ε.Π.Α. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.  
β) Οι προσφέροντες θα πρέπει να αποστείλουν γραπτή αίτηση παραλαβής των συµβατικών τευχών, αναγράφοντας σε αυτή τα 

πλήρη στοιχεία της Επιχείρησης και κάνοντας σαφή αναφορά στον αριθµό αναφοράς του ∆ιαγωνισµού. Η αίτηση 
αποστέλλεται στη διεύθυνση του Αναθέτοντα Φορέα. (ΤΜΗΜΑ Ι σηµείο 1.) 

γ) Τα συµβατικά τεύχη παραδίδονται ή αποστέλλονται από τον Αναθέτοντα Φορέα στον ενδιαφερόµενο το αργότερο τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης, χωρίς χρέωση αποστολής. 

δ) Οι πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο υποβολής του φακέλου συµµετοχής θα περιγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς που αποτελεί έγγραφο των συµβατικών τευχών. 

ε) Η Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διατηρεί κάθε δικαίωµα αυτής προκειµένου να προχωρήσει στην ανάθεση, αναβολή, 
διακοπή ή ακύρωση του διαγωνισµού σε οποιοδήποτε στάδιο και χρονική στιγµή και για οποιοδήποτε λόγο. 

στ)  Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που ζητούνται από την παρούσα προκήρυξη θα πρέπει να είναι συντεταγµένα στην 
ελληνική ή ιταλική γλώσσα. Τα έγγραφα ή/ και τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πλην της 
ελληνικής ή της ιταλικής θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά µεταφρασµένα και επικυρωµένα από τα νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένα θεσµικά όργανα της χώρας που εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν αυτά ή από τα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα 
θεσµικά όργανα του ελληνικού κράτους. Η αξιολόγηση θα πραγµατοποιηθεί βάσει των εγγράφων που έχουν επίσηµα 
µεταφραστεί στην ελληνική ή την ιταλική  γλώσσα. 

 
VI.4) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., Ταχυδροµική 
∆ιεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 90, Πόλη: Θεσσαλονίκης, 54627, ΕΛΛΑ∆Α Σηµείο Επαφής: Υπηρεσία Προµηθειών, Τηλέφωνο: +30 
2310 584000 Φαξ: + 30 2310 546365, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: supply@epathessaloniki.gr ∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: Γενική 
∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): http:/ www.epathessaloniki.gr  
VI.4.2) Όροι ένστασης: Ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε το Άρθρο 14 του Κανονισµού Προµηθειών του Αναθέτοντα Φορέα 
(Φ.Ε.Κ. 607/17-05-2002), πιο συγκεκριµένα µπορούν να υποβληθούν: 
α) Ενστάσεις κατά της προκήρυξης: «Κάθε ενδιαφερόµενος που επιθυµεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό προµήθειας µπορεί να 
υποβάλει ένσταση κατά της προκήρυξης αυτού {…} ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού λαµβάνονται υπόψη µόνον 
εφόσον έχουν υποβληθεί µέσα στο πρώτο ήµισυ του χρονικού διαστήµατος που µεσολαβεί από της δηµοσίευσης της προκήρυξης 
στον Ελληνικό τύπο και την ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων συµµετοχής. Στον καθορισµό του διαστήµατος αυτού  
συνυπολογίζονται και οι ηµέρες της δηµοσίευσης ή αποστολής της προκήρυξης και της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού 
και σε περίπτωση κλάσµατος θεωρείται ολόκληρη ηµέρα». 
 β) Ενστάσεις για προσφορές που κρίθηκαν τυπικά µη αποδεκτές: «Οι διαγωνιζόµενοι και µόνον αυτοί µπορούν εντός προθεσµίας 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβαν γνώση της απόρριψης να υποβάλουν εγγράφως  στην Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ή στην Αρµόδια ∆ιεύθυνση που διεξάγει το ∆ιαγωνισµό σχετική ένσταση που θα αναφέρεται µόνο στους 
λόγους απόρριψης της προσφοράς τους. Το αρµόδιο όργανο της εταιρίας το οποίο είναι αυτό που σύµφωνα µε τα ανωτέρω έχει 
εγκρίνει τη διενέργεια του διαγωνισµού, εξετάζει την ένσταση και αποφασίζει τελεσίδικα, χωρίς να αναστέλλεται η πρόοδος της 
διαδικασίας διαγωνισµού ή δε απόφαση αυτή γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους που υπέβαλαν τις ενστάσεις. 
γ) Ενστάσεις για προσφορές που κρίθηκαν τεχνικά µη αποδεκτές: «Οι διαγωνιζόµενοι και µόνον αυτοί µπορούν εντός προθεσµίας 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβαν γνώση της απόρριψης να υποβάλουν εγγράφως  στην Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ή στην Αρµόδια ∆ιεύθυνση που διεξάγει το ∆ιαγωνισµό σχετική ένσταση που θα αναφέρεται µόνο στους 
λόγους απόρριψης της προσφοράς τους. Το αρµόδιο όργανο της εταιρίας το οποίο είναι αυτό που σύµφωνα µε τα ανωτέρω έχει 
εγκρίνει τη διενέργεια του διαγωνισµού, εξετάζει την ένσταση και αποφασίζει τελεσίδικα, χωρίς να αναστέλλεται η πρόοδος της 
διαδικασίας διαγωνισµού ή δε απόφαση αυτή γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους που υπέβαλαν τις ενστάσεις. Η ανωτέρω 
γνωστοποίηση γίνεται πριν την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών όταν σύµφωνα µε την προκήρυξη η αποσφράγιση 
αυτή γίνεται σε ξεχωριστό στάδιο. 



  

    

δ) ∆ιαµαρτυρία ή ένσταση οποιασδήποτε άλλης φύσεως, σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισµού δεν αναστέλλει τη διαδικασία 
του διαγωνισµού αλλά τίθεται υπόψη του οργάνου της Εταιρίας που είναι αρµόδιο για την έγκριση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού.  
Επίσης, ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία, που προβλέπονται από το  Ν. 2522/1997 
(ΦΕΚ Α΄ 178/8.9.1997) και από το Ν.2854/2000 (ΦΕΚ Α΄ 178/8.9.1997 καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία). 
Πιο συγκεκριµένα «Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόµενος οφείλει, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) 
ηµερών, αφότου έλαβε γνώση µε οποιονδήποτε τρόπο της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις  νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Η 
αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής και, 
αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.» 
Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών µέτρων.  
Ο ενδιαφερόµενος εντός δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής µπορεί να ασκήσει αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων για τους ίδιους λόγους µε αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου. 
Επ’ αυτών αποφασίζει η αρµόδια Επιτροπή του Αναθέτοντος Φορέα. 
 
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία µπορούν να ληφθούν πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών : ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 90, Πόλη : Θεσσαλονίκης, 54627, ΕΛΛΑ∆Α Σηµείο 
Επαφής : Υπηρεσία Προµηθειών, Τηλέφωνο: +30 2310 584000 Φαξ: + 30 2310 546365, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 
supply@epathessaloniki.gr ∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: Γενική ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): http:/ 
www.epathessaloniki.gr  
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:  30/07/2009 


