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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ  
και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)  

  

 
                          

ΦΟΡΕΑΣ : Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

ΕΙΔΟΣ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

CPV : 45421140-7 

 
Aρ. Πρωτ. : 796 

 
 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018  

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2018 

 
 

 
  

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων 

(Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) προκηρύσσει σύµφωνα µε την από 15/1/2018 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου την διεξαγωγή Συνοπτικού διαγωνισµού για την 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η συμφερότερη προσφορά 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 6-3-2018 
Ημέρα: Τρίτη 
Ωρα: 10:00 μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφεία ΣΕΓΑΣ : Λεωφ. Συγγρού αρ. 
137, Ν. Σμύρνη 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.000 € πλέον ΦΠΑ 



2 
 

προσωρινή τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών και μεταλλικών 

πεζογεφυρών για τις ανάγκες του Αυθεντικού Μαραθωνίου και του 

Ημιμαραθωνίου της Αθήνας του 2018 µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη προσφορά. Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε πενήντα 

εννέα χιλιάδες (59.000) € πλέον ΦΠΑ.   

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Μαρτίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

10.00΄ π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας  (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη).  Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού 

φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας μέχρι την παραπάνω ημέρα και 

ώρα.  

 
Α.- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.- Το είδος του διαγωνισμού είναι συνοπτικός διαγωνισμός με 

σφραγισμένες γραπτές προσφορές και με τους όρους που προβλέπονται στη 

συνέχεια. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα αφορά το σύνολο της 

προμήθειας και όχι τις επί μέρους προμήθειες για τις διάφορες ανάγκες του 

ΣΕΓΑΣ.   

2.-   Οι προσφορές πρέπει να είναι γραπτές και να κατατεθούν στα 

γραφεία του ΣΕΓΑΣ (Γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος) εντός κλειστού 

φακέλου το αργότερο μέχρι την 6η Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ 

π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Ο 

ΣΕΓΑΣ δεν υποχρεούται να διαθέτει όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού 

απαραιτήτως και στην Αγγλική γλώσσα.  

3.- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σχετικοί με το αντικείμενο ανάδοχοι 

είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα είτε ενώσεις, εφόσον είναι νόμιμα 

εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Εμπορικά Επιμελητήρια, στην Ελλάδα ή στη 

χώρα της έδρας τους.  

4.- Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

4412/2016 από την Επιτροπή Προμηθειών του ΣΕΓΑΣ. Η απόφαση της 

Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ. Αρμόδιοι για την 

παροχή πληροφοριών Αθ. Πιστόλης και Αν. Κασιώλας (τηλ: 211-1877749 - 

50, email : supplies@segas.gr). 

5.- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν αντίγραφα της 

προκήρυξης από το Γραφείο Προμηθειών του ΣΕΓΑΣ (Λ. Συγγρού 137, 2ος 
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όροφος). Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 

ΣΕΓΑΣ (www.segas.gr).  

6.- Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι η συμφερότερη 

προσφορά, η οποία θα εξευρεθεί από τη χαμηλότερη τιμή σε συνδυασμό με 

την τήρηση των προδιαγραφών των ζητουμένων ειδών. Προσφορές που, 

κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών του ΣΕΓΑΣ, είναι αόριστες και 

ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη 

ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.  

7.- Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή των 

έργων που θα κατασκευασθούν και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Η 

τοποθέτηση και αποξήλωση των κατασκευών θα γίνει σύμφωνα με τις 

υποδείξεις των υπευθύνων του ΣΕΓΑΣ και στον κατάλληλο χρόνο που 

απαιτείται για την διεξαγωγή του αγώνα. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την 

τοποθέτηση των παραπάνω να τηρήσει όλους τους κανόνες της επιστήμης 

και της τέχνης και να εγγυηθεί την στατική επάρκεια των κατασκευών με 

βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού μέλους του Τ.Ε.Ε.. Κατά την κατασκευή 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καινούργια υλικά και να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην εμφάνισή της. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής 

Προμηθειών του ΣΕΓΑΣ, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή 

περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, 

χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.  

8.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τις μεταλλικές κατασκευές και 

τις πεζογέφυρες σε ασφαλιστική εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα 

για αστική ευθύνη έναντι όλων των εμπλεκομένων κατά τη διεξαγωγή του 

αγώνα μέχρι του συνολικού ποσού (ανωτάτου ορίου) των 500.000 €, για 

προσωπικό ατύχημα μέχρι του συνολικού ποσού των 150.000 € και για 

θάνατο η μόνιμη ανικανότητα μέχρι του ποσού των 5.000 € ανά άτομο. Για το 

σκοπό αυτό υποχρεούται στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του να 

προσκομίσει επιστολή ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία να αναφέρεται ότι 

προτίθεται να καλύψει ασφαλιστικά την κατασκευή και σε περίπτωση 

προσωρινής κατακύρωσης του διαγωνισμού, να παραδώσει εντός πέντε 

ημερών στον ΣΕΓΑΣ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο προκειμένου να γίνει η 

οριστική κατακύρωση.   

9.- Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική 
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Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την 

εφαρμογή της Κατακύρωσης.  

Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει και συνομολογεί ότι δεν έχει ούτε διατηρεί 

καμία αξίωση ή δικαίωμα για πρόσθετη αμοιβή ούτε δικαιούται να απαιτήσει 

στο μέλλον οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή, εγγυάται δε την ακρίβεια και 

σταθερότητα του ανωτέρω τιμήματος βάσει προϋπολογισμού του και 

παραιτείται ρητώς από την οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της αμοιβής για 

οποιοδήποτε λόγο ακόμη και για τους λόγους του άρθρου 388 ΑΚ. 

10.- Η πληρωμή της αμοιβής θα γίνει  ως εξής: 

 α. Για τα είδη του Ημιμαραθωνίου το 25% μία εβδομάδα πριν τον 

Ημιμαραθωνιο, το 25% στις 30 Μαΐου 2018 και το 50% στις 30 Σεπτεμβρίου 

2018. 

 β. Για τα είδη του Μαραθωνίου το 25% 15 ημέρες πριν τον Μαραθώνιο, 

το 25% στις 31/12/2018 και το 50% στις 30 Απριλίου 2019. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τους ελληνικούς νόμους κατά το 

χρόνο πληρωμής. 

11.- Ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό του υποχρεούνται στην 

τήρηση απόλυτης εχεμύθειας για όλες τις πληροφορίες και το υλικό που 

περιέρχεται σε γνώση τους κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της παρούσας. 

Απαγορεύεται επίσης η χρήση ή επεξεργασία με οποιαδήποτε μορφή των 

αρχείων του ΣΕΓΑΣ που θα περιέλθουν σε γνώση τους πλην εκείνης που 

κρίνεται αναγκαία για την  εκτέλεση του έργου. 

12.-  Ο διαγωνιζόμενος δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους με τη μορφή 

υπεργολαβίας μέρος του έργου μέχρι ποσοστού 30%. Στην περίπτωση αυτή 

πρέπει να προσδιορίσει ρητά τον υπεργολάβο, να αναφέρει ρητά ποιο μέρος 

του έργου θα εκτελέσει ο υπεργολάβος και να προσκομίσει όλα τα 

δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα, που απαιτούνται και για τον ίδιο. 

13.- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης αυτής εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό 

Δίκαιο και αρμόδια για την εκδίκαση κάθε διαφοράς, που μπορεί να προκύψει, 

είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. 
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Β.- ΠΡΟΣΟΝΤΑ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν τρεις ξεχωριστούς σφραγισμένους 

φακέλλους, οι οποίοι θα περιέχουν : 

1)  Ο πρώτος φάκελλος, που θα αναγράφει στο εξωτερικό του 

«Δικαιολογητικά», τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α.- Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής  στον διαγωνισμό ποσού 500 €, από 

Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα  στην Ελλάδα. Η εγγυητική αυτή επιστολή, σε 

περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα αντικατασταθεί  με εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής αξίας της προσφοράς 

του. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί, όπως το υπόδειγμα 

στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ» της προκήρυξης αυτής. Εναλλακτικά οι 

συμμετέχοντες μπορούν να προσκομίσουν ισόποσο γραμμάτιο κατάθεσης του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του ΣΕΓΑΣ. 

β.- Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου και συγκεκριμένα :  

 Αν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : ΦΕΚ σύστασης, επίσημο 

αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού (το οποίο έχει επικυρωθεί από 

δικηγόρο ή θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα από αρμόδια υπηρεσία), 

ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι την 

ημέρα του διαγωνισμού άλλως επίσημο αντίγραφο ισχύοντος 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) (το οποίο έχει 

επικυρωθεί από δικηγόρο ή θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα από 

αρμόδια υπηρεσία), ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η εκπροσώπηση 

της εταιρείας, άλλως αν δεν έχει δημοσιευτεί η τελευταία 

εκπροσώπηση της εταιρείας, επικυρωμένο από την αρμόδια 

υπηρεσία, Πρακτικό Γ.Σ. περί εκλογής Δ.Σ. και πρακτικό Δ.Σ. για τη 

συγκρότησή του σε σώμα, Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, το οποίο μπορεί να περιέχει και εξουσιοδότηση για 

την υπογραφή και υποβολή της Προσφοράς, σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα και ορίζεται 

συγκεκριμένο άτομο ως αντίκλητος, πιστοποιητικό αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, εκδόσεως το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 
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 Αν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε : Αντίγραφο του 

καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, πιστοποιητικά 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

 Αν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο : έναρξη επιτηδεύματος από 

την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

 Αν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να 

καταθέσει : όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης, πράξη του 

αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας για την 

έγκριση της συμμετοχής του στην ένωση ή κοινοπραξία και στο 

διαγωνισμό καθώς και συμφωνητικό με το οποίο συστήνεται ένωση ή 

κοινοπραξία και στο οποίο τα μέρη δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν εις 

ολόκληρον την ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου και ορίζουν 

κοινό εκπρόσωπο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την 

εκπροσώπηση της ένωσης ή κοινοπραξίας ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής. Αν το έργο εκτελεσθεί εν μέρει από υπεργολάβο, τότε πρέπει 

να προσκομισθούν όλα τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά και από 

αυτόν.  

γ.-  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), του άρθρου 79 

παρ. 4 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της 

Προκήρυξης    

2) Ο δεύτερος φάκελος, που θα αναγράφει στο εξωτερικό του «Τεχνική 

Προσφορά», θα περιέχει λεπτομερή σχέδια με ακριβείς μετρήσεις της 

κατασκευής, ακριβή περιγραφή των υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν καθώς 

και βεβαίωση Μηχανικού μέλους τους Τ.Ε.Ε., ο οποίος θα βεβαιώνει τη 

στατική επάρκεια των κατασκευών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και 

την κατασκευή τους σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. 

Στο φάκελο θα περιέχεται επίσης η επιστολή της ασφαλιστικής εταιρείας, που 

αναφέρεται στην παράγραφο 8 των Γενικών Όρων. Τέλος θα 

περιλαμβάνονται στοιχεία για τυχόν προηγούμενη εμπειρία της 

συμμετέχουσας επιχείρησης.   

3) Ο τρίτος φάκελος, που θα αναγράφει στο εξωτερικό του «Οικονομική 

Προσφορά», θα περιέχει την αναλυτική οικονομική προσφορά της εταιρείας 
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για την προσωρινή τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών και μεταλλικών 

πεζογεφυρών ανά μονάδα, όπως αναφέρεται στο επόμενο κεφάλαιο της 

παρούσας. Η συνολική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 59.000€ 

πλέον ΦΠΑ. 

 

Γ.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η τοποθέτηση μεταλλικών 

πεζογεφυρών και μεταλλικών κατασκευών για τις ανάγκες του Μαραθωνίου 

της Αθήνας και του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας του έτους 2018 καθώς και η 

αποσυναρμολόγησή τους και η απομάκρυνσή τους μετά τον αγώνα, όπως 

περιγράφονται λεπτομερώς στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α». Στο  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» 

περιλαμβάνεται το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 

47 του ν. 4412/2016.  Στο  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ» εμφανίζονται η προτεινόμενη – 

ενδεικτική κάτοψη, όψη και πλάγια όψη των  πεζογεφυρών, στο 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ» περιλαμβάνεται το αρχιτεκτονικό τοπογραφικό, η κάτοψη 

της λεωφόρου. Βασ. Κωνσταντίνου με τα ακριβή σημεία τοποθέτησης των 

πεζογεφυρών, στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε» περιλαμβάνεται το αρχιτεκτονικό 

τοπογραφικό του Παναθηναϊκού Σταδίου με τα ακριβή σημεία τοποθέτησης 

των προσωρινών κατασκευών. Τέλος στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ» 

περιλαμβάνονται υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών. 

Το συνολικό κόστος της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

59.000€ πλέον ΦΠΑ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    

 

       ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ               ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘Α’ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2018 

 

 

Ο ΣΕΓΑΣ και κατ’ επέκταση η Ο.Ε. του ΑΜΑ - ΗΜ, λαμβάνει κατ’ έτος όλες 

εκείνες τις αποφάσεις και προχώρα σε όλες εκείνες τις ενέργειές και στις 

συνεργασίες με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, ώστε οι συμμετέχοντες, 

τόσο στον ΑΜΑ όσο και στον ΗΜΙΜ και τους παράλληλους αγώνες τους 

που διεξάγονται  την ίδια μέρα (Κυριακή) και που κατ’ έτος (μέχρι σήμερα), 

ξεπερνούν συνολικά τις 75.000 συμμετοχές, να προσέλθουν στις 

αγωνιστικές και μη αγωνιστικές εγκαταστάσεις με ασφάλεια, να εισέλθουν 

και να παραταχθούν οργανωμένα για να αγωνιστούν η να 

παρακολουθήσουν τους αγώνες σαν θεατές. 

 

Είναι σημαντικό πως για τον σκοπό αυτό λειτουργούν, προσωρινά η 

μόνιμα, οι εξής εγκαταστάσεις :  

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ: 

Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου (το Στάδιο του Μαραθώνα), Τερματισμός 

Μαραθωνίου Δρόμου και όλων των παράλληλων αγώνων του (το 

Παναθηναϊκό Στάδιο), Αφετηρία Αγώνων Δρόμου 5 & 10 Χλμ. (Λεωφόρος 

Αμαλίας, στο ύψος του Εθνικού Κήπου) Αφετηρία Αγώνων Δρόμου 3 

Χλμ. (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος του Ιπποκράτειου 

Νοσοκομείου) και Αφετηρία Αγώνων Δρόμου 1.200μ. Παιδιών και Special 

Olympics Hellas (στο κέντρο της Αθήνας-δίπλα στη Βουλή). Επίσης, 

διαμορφώνεται αγωνιστικός χώρος για το Μαραθώνιο Δρόμο και τους 

Αγώνες Παιδιών, εκτός των προαναφερομένων, που δεν περικλείεται 

εντός αθλητικής εγκατάστασης αλλά στα 42χλμ. της Μαραθώνιας 

διαδρομής (Λ. Μαραθώνος Λ. Μεσογείων, Λ. Βασ. Σοφίας, και Ηρώδου 

Αττικού), καθώς και για τους παράλληλους αγώνες, σε όλο το ιστορικό 

κέντρο της Αθήνας. 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ:  

Αφετηρία-Τερματισμός Ημιμαραθωνίου το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, 

Πλατεία Συντάγματος επί της Λεωφόρου Αμαλίας στον Άγνωστο 

Στρατιώτη, Αφετηρία 5χλμ. Πλατεία Συντάγματος επί της Λεωφόροι 

Σταδίου και Φιλελλήνων και Αφετηρία 3χλμ. &  1.000μ. επί της Λεωφόρου 

Βασιλίσσης Σοφίας σε δύο σημεία στο ύψος της οδού Νεοφύτου 

Δούκα, κοντά στην ΛΑΕΔ για τα 3χλμ. και στην διασταύρωση Ριζάρη για 

τα 1.000μ.. Επίσης διαμορφώνεται αγωνιστικός χώρος για τον 
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Ημιμαραθώνιο και τους παράλληλους αγώνες του, που δεν περικλείεται 

εντός αθλητικής εγκατάστασης αλλά σε όλη την Αθήνα (στις 

Λεωφόρους Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Σταδίου, Φιλελλήνων, 

Αθανασίου Διάκου, Βασ. Όλγας, Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας, 

Λεωφ. Αλεξάνδρας, Πατησίων).  

Η ιδιαιτερότητα που έχουν οι αγώνες δρόμου είναι ότι όπως αναφέρθηκε, 

διεξάγονται επί δημοσίας οδού, που θα πρέπει να μετατραπεί μέσα σε 

λίγες ώρες και μάλιστα τα ξημερώματα της ημέρας των αγώνων σε 

«αγωνιστικό χώρο». Αυτός είναι και ο λόγος που η τοποθέτηση των 

πρόχειρων κατασκευών, οι εργασίες διαμόρφωσης των χώρων εκκίνησης 

– τερματισμού, το στήσιμο των σταθμών, η εγκατάσταση των σταθμών 

χρονομέτρησης, η σήμανση, οι διαδικασίες τοποθέτησης των σταθμών 

των  ποτών και πλήθος άλλων ενεργειών που σχετίζονται με την 

εγκατάσταση - απεγκατάσταση του αγωνιστικού χώρου είναι ιδιαίτερα 

επίπονες και κρίσιμες για την επιτυχία του γεγονότος. 

Για όλα τα παραπάνω ό ΣΕΓΑΣ απαιτεί συγκεκριμένη τεχνογνωσία ώστε 

να είναι εφικτή ακρίβεια και η ιδιαιτερότητα που έχουν οι προσωρινές 

κατασκευές και εργασίες και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των χιλιάδων 

δρομέων αλλά και των χιλιάδων θεατών. Πρέπει να σημειώσω και πάλι για 

να μην διαφύγει της προσοχής σας ότι το 2017 είχαμε 75.000 

συμμετέχοντες δρομείς και στις δύο διοργανώσεις εκ των οποίων το 15% 

από το εξωτερικό και 60.000 θεατές στον τερματισμό και εκατοντάδες 

χιλιάδες κατά μήκος της διαδρομή 

Βασικό μέλημα το οποίο αποτελεί και την σημαντικότερη ενέργειά μας 

είναι η ασφάλεια όλων , συμμετεχόντων , προσωπικού Ο.Ε., 

Αγωνιστικού Τομέα  αλλά και των θεατών.  

Ιδιαίτερη μεριμνά αποτελεί η Τοποθέτηση μπροστά από το Παναθηναϊκό 

στάδιο, τεσσάρων (4) προσωρινών Πεζογεφυρών  με τις  στατικές 

μελέτες και τις ασφαλιστικές καλύψεις να προσκομίζονται στους 

αρμόδιους κρατικούς φορείς. 

Αναλυτικά οι ανάγκες για το 2018,  για να υλοποιηθεί ο Σχεδιασμός των 

αγώνων του Μαραθωνίου και Ημιμαραθωνίου είναι:  

 

Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ  
 

Για την εξυπηρέτηση των θεατών χρειάζεται για τον Μαραθώνιο 

να  κατασκευασθούν έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο τέσσερις  (4) 

πεζογέφυρες που θα χρησιμοποιηθούν από τους θεατές για να έχουν 

πρόσβαση στο Παναθηναϊκό Στάδιο και οι οποίες θα συνδέουν τον 

περιβάλλοντα χώρο του Ζάππειου ( με Βασ. Κωνσταντίνου) και την οδό 

Ηρώδου Αττικού ( με Βασ. Κωνσταντίνου) με τα προπύλαια του 

Παναθηναϊκού σταδίου. Επίσης εντός του Παναθηναικού Σταδίου μία (1) 

ακόμα πεζογέφυρα μικρότερων διαστάσεων και ιδιαίτερης κατασκευής 

για τους Φωτογράφους και την Τηλεόραση και για τον Ημιμαραθώνιο 
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μια (1) πεζογέφυρα. 

Αναλυτικά: 

Προδιαγραφές Προσωρινών Πεζογεφυρών Μαραθωνίου 
Οι περιληπτικές προδιαγραφές,  αφορούν την τοποθέτηση Πέντε (5)  

Προσωρινών Πεζογεφυρών  

1. Δύο (2)  Προσωρινών Πεζογεφυρών επί της Βασ. Κωνσταντίνου 

στο ρεύμα προς Χίλτον 

Οι πεζογέφυρες προβλέπεται να τοποθετηθούν, στην λεωφόρο Β. 

Κωνσταντίνου κοντά  στο καλλιμάρμαρο στο ύψος του ανοίγματος του 

διαζώματος,  πλησίον στο Φανάρι της διάβασης των πεζών.  

Το ακριβές σημείο τοποθέτησης και η ακριβής μέτρηση θα γίνει από τον 

ανάδοχο επί τόπου με βάση το υλικό κατασκευής που θα προσφερθεί.  

2. Δύο (2)  Προσωρινών Πεζογεφυρών επί της Ηρώδου Αττικού και 

Βασ. Κωνσταντίνου  

 Η πεζογέφυρες προβλέπεται να τοποθετηθούν, στην Ηρώδου Αττικού 

και Β. Κωνσταντίνου κοντά  στην έξοδο προς Βασ. Κωνσταντίνου. Το 

ακριβές σημείο τοποθέτησης και η ακριβής μέτρηση θα γίνει από τον 

ανάδοχο επί τόπου με βάση το υλικό κατασκευής που θα προσφερθεί 

3. Μία (1)  Προσωρινή Πεζογέφυρα εντός του Παναθηναϊκού 

Σταδίου αμέσως μετά τον Τερματισμό για τους Φωτογράφους και 

την Τηλεόραση  

Τεχνικά χαρακτηριστικά πεζογέφυρας Θεατών. 

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες. 

 Ελάχιστο πλάτος καταστρώματος  πεζογέφυρας και 

κλιμακοστάσιων  2,07μ.  Κουπαστές 2μ. και στην πεζογέφυρα και 

στις σκάλες. 

 Δάπεδο  αντιολισθηρό 

 Κινητό φορτίο 500 κιλα/μ2 

 Ύψος  3μ ελεύθερο από το έδαφος με τις εξής παραδοχές .Στην 

περιοχή υπάρχουν τα καλώδια των γραμμών του τρόλεϊ 

(συνήθως αυτά τοποθετούνται στα 6μ ), αυτά είναι δυνατόν να 

σηκωθούν λίγο κατά την διάρκεια του αγώνα ,ώστε η πεζογέφυρα 

να περάσει κάτω από αυτά. Στο κατάστρωμα θα προβλέπονται 

στηρίγματα ύψους 2μ ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση πανό . 

 Υλικό κατασκευής από μεταλλικά η από αλουμίνιο στοιχεία  

 Έδραση  ελεύθερη στο έδαφος χωρίς αγγύρωση . 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος είναι απολύτως υπεύθυνος για την στατική  

επάρκεια της κατασκευής και θα παρέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό 

στατικής επάρκειας .  

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

για την ανάληψη της ευθύνης για την κάλυψη  της κατασκευής από κάθε 

αστική ευθύνη. 

Η μεταφορά τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση της θα γίνει από τον 

διαγωνιζόμενο κατόπιν συνεννόησης . 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά πεζογέφυρας Φωτογράφων - Τηλεόρασης. 

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες. 

 Ελάχιστο πλάτος καταστρώματος  πεζογέφυρας και 

κλιμακοστάσιων  1,00μ.  Κουπαστές 1μ. και στην πεζογέφυρα και 

στις σκάλες. 

 Δάπεδο  αντιολισθηρό 

 Κινητό φορτίο 500 κιλα/μ2 

 Ύψος 3μ ελεύθερο από το έδαφος. Στο κατάστρωμα θα 

προβλέπονται στηρίγματα πλάτους 2μ ώστε να είναι δυνατή η 

τοποθέτηση πανό . 

 Υλικό κατασκευής από μεταλλικά η από αλουμίνιο στοιχεία  

 Έδραση  ελεύθερη στο έδαφος χωρίς αγκύρωση . 

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι τα κλιμακοστάσια της συγκεκριμένης θα 

πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν 

τους φωτογράφους της διοργάνωσης στο έργο τους, αλλά 

ταυτόχρονα θα επιτρέπουν την άνοδο και κάθοδο των υπολοίπων. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος είναι απολύτως υπεύθυνος για την στατική  

επάρκεια της κατασκευής και θα παρέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό 

στατικής επάρκειας .  

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

για την ανάληψη της ευθύνης για την κάλυψη  της κατασκευής από κάθε 

αστική ευθύνη. 

Η μεταφορά τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση της θα γίνει από τον 

διαγωνιζόμενο κατόπιν συνεννόησης . 

Αισθητικά στοιχεία  

Βασικό στοιχείο για την επιλογή του αναδόχου θα έχει η εμφάνιση της 

όλης κατασκευής , καινούργια υλικά ,τρόπος σύνδεσης , και η 

γενικότερη εμφάνιση θα συντελέσουν στην εκλογή του αναδόχου . 

Η κατασκευή παράλληλα θα αποτελέσει και σημείο ανάρτησης μπάνερ, 

ως εκ τούτου θα πρέπει η όλη κατασκευή να παρέχει την δυνατότητα να 

είναι ντυμένη.  

Πιστοποίηση Αναδόχου.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος, πέραν των τυπικών προσόντων του για να 

συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα πρέπει επίσης να έχει και πιστοποίηση 

από σχετικό με το αντικείμενο φορέα / οργανισμό πιστοποίησης (για την 

παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται) ο οποίος με τη σειρά του 

θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος στον Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

της Ελλάδας (ΕΣΥΔ, www.esyd.gr).  

Πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορούν να δοθούν από το 

γραφείο Μαραθωνίου του ΣΕΓΑΣ. 

 

Αναλυτικά: 

Προδιαγραφές Προσωρινής Πεζογέφυρας Ημιμαραθωνίου 
1. Μία (1)  Προσωρινή Πεζογέφυρα επί της Σταδίου στο ύψος της 

Βασ. Γεωργίου ή στην Οδό Φιλελλήνων στο ύψος της ΕΡΜΟΥ 

Το ακριβές σημείο τοποθέτησης και η ακριβής μέτρηση θα γίνει από τον 

http://www.esyd.gr/
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ανάδοχο επί τόπου με βάση το υλικό κατασκευής που θα προσφερθεί.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά πεζογέφυρα Θεατών. 

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες. 

 Ελάχιστο πλάτος καταστρώματος  πεζογέφυρας και 

κλιμακοστάσιων  2,07μ.  Κουπαστές 2μ. και στην πεζογέφυρα και 

στις σκάλες. 

 Δάπεδο  αντιολισθηρό 

 Κινητό φορτίο 500 κιλα/μ2 

 Ύψος  3μ ελεύθερο από το έδαφος με τις εξής παραδοχές .Στην 

περιοχή υπάρχουν τα καλώδια των γραμμών του τρόλεϊ 

(συνήθως αυτά τοποθετούνται στα 6μ ), αυτά είναι δυνατόν να 

σηκωθούν λίγο κατά την διάρκεια του αγώνα ,ώστε η πεζογέφυρα 

να περάσει κάτω από αυτά. Στο κατάστρωμα θα προβλέπονται 

στηρίγματα ύψους 2μ ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση πανό . 

 Υλικό κατασκευής από μεταλλικά η από αλουμίνιο στοιχεία  

 Έδραση  ελεύθερη στο έδαφος χωρίς αγγύρωση . 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος είναι απολύτως υπεύθυνος για την στατική  

επάρκεια της κατασκευής και θα παρέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό 

στατικής επάρκειας .  

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

για την ανάληψη της ευθύνης για την κάλυψη  της κατασκευής από κάθε 

αστική ευθύνη. 

Η μεταφορά τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση της θα γίνει από τον 

διαγωνιζόμενο κατόπιν συνεννόησης. 
 

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
 

Ο ΣΕΓΑΣ διοργανώνει κάθε χρόνο τον Μαραθώνιο Δρόμο στην 

Αυθεντική διαδρομή με αφετηρία τον Μαραθώνα και τερματισμό το 

Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Παράλληλα διοργανώνει αγώνες 5 

χλμ., 10 χλμ., 3 χλμ. και 1.200μ. με τερματισμό και πάλι το Παναθηναϊκό 

Στάδιο. Ο φετινός αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 

και προβλέπεται να έχει συμμετοχή άνω των 50.000 αθλητών. Για την 

εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων αλλά και την οργάνωση του αγώνα, 

χρειάζεται να  κατασκευασθούν εντός και εκτός  του Παναθηναϊκού 

Σταδίου Προσωρινές Κατασκευές.  

Επίσης κάθε χρόνο διοργανώνει τον Ημιμαραθώνιο δρόμο στο 

κέντρο της Αθήνας με αφετηρία και τερματισμό την  Λεωφόρο Αμαλίας 

στο ύψος του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Παράλληλα 

διοργανώνει αγώνες  5χλμ.,3χλμ.και 1.000μ.. Ο φετινός αγώνας θα 

διεξαχθεί την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 και προβλέπεται να έχει 

συμμετοχή άνω των 20.000 αθλητών 

Αναλυτικά οι ανάγκες είναι: 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ: 
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 ΑΨΙΔΕΣ ΔΥΟ (2):  

 Τοποθέτηση δύο (2) προσωρινών κατασκευών 

αψίδων στην αφετηρία του Μαραθωνίου στο στάδιο 

του Μαραθώνα και στον τερματισμό στο 

Παναθηναϊκό Στάδιο 

 ΕΞΕΔΡΑ  VIP εντός του Παναθηναϊκού Σταδίου για τους VIP 

 ΡΑΜΠΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΤΕΜ. 2) 

 Τοποθέτηση δύο (2) προσωρινών κατασκευών εντός 

του Παναθηναϊκού Σταδίου και στο Στάδιο του 

Μαραθώνα, για την έξοδο των δρομέων  

 ΡΑΜΠΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΑΘΛΗΤΩΝ (ΤΕΜ. 2) 

 Τοποθέτηση δύο (2) ράμπες εισόδου εκτός του 

Παναθηναϊκού Σταδίου στα σκαλοπάτια των 

προπυλαίων 

 ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΣΕ 

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ (ΤΕΜ. 1) 

 Τοποθέτηση μίας (1) ράμπας ανόδου των αθλητών και 

του αυτοκινήτου του χρονομέτρου στο πεζοδρόμιο των 

Προπυλαίων από την Βασ. Κων/νου. 

 ΣΚΑΛΙΕΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (ΤΕΜ. 1) 

 Τοποθέτηση μίας (1) σκαλιέρας φωτογράφων εντός 

του Παναθ. Σταδίου αμέσως μετά τον τερματισμό. 

 ΠΥΡΓΟΙ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ (ΤΕΜ. 4) 

 στην αφετηρία στον Μαραθώνα (2) και στο Παναθηναϊκό 

Στάδιο (2),  

 ΕΞΕΔΡΕΣ – ΒΑΘΡΑ (ΤΕΜ. 8) για τις ανάγκες τις ΕΡΤ 

Το ακριβές σημείο τοποθέτησης της ράμπας εξόδου και της εξέδρας των 

VIP στο Παναθηναϊκό Στάδιο, φαίνεται στο συνημμένο αρχιτεκτονικό του 

Παναθηναϊκού σταδίου. Το σημείο τοποθέτησης των δύο ραμπών 

εισόδου και η ακριβής μέτρηση θα γίνει από τον ανάδοχο επί τόπου με 

βάση το υλικό κατασκευής που θα προσφερθεί  

Προδιαγραφές Προσωρινών κατασκευών 

 Ράμπες – Εξέδρα VIP  

Τεχνικά χαρακτηριστικά των Ραμπών και της Εξέδρας των VIP. 

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες. 

 Δάπεδο  αντιολισθηρό 

 Κινητό φορτίο 500 κιλα/μ2 

 Για την Ράμπα εξόδου των αγωνιζομένων. Ύψος το μεγαλύτερο 

επιτρεπτό προκειμένου να περάσει πάνω από το μαρμάρινο τοιχίο 

στην έξοδο του παναθηναϊκού Σταδίου. Η ράμπα θα συνοδεύετε 

από κουπαστές 2 μέτρων 

 Υλικό κατασκευής από μεταλλικά η από αλουμίνιο στοιχεία  

 Έδραση  ελεύθερη στο έδαφος χωρίς αγγύρωση . 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος είναι απολύτως υπεύθυνος για την στατική  

επάρκεια των κατασκευών και θα παρέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό 
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στατικής επάρκειας .  

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

για την ανάληψη της ευθύνης για την κάλυψη  της κατασκευής από κάθε 

αστική ευθύνη. 

Η μεταφορά τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση της θα γίνει από τον 

διαγωνιζόμενο κατόπιν συνεννόησης . 

Αισθητικά στοιχεία  

Βασικό στοιχείο για την επιλογή του αναδόχου θα έχει η εμφάνιση της 

όλης κατασκευής , καινούργια υλικά ,τρόπος σύνδεσης , και η 

γενικότερη εμφάνιση θα συντελέσουν στην εκλογή του αναδόχου. 

 Αψίδες Εκκίνησης και Τερματισμού δύο (2) 

Τοποθέτηση δύο (2) προσωρινών κατασκευών αψίδων στην αφετηρία 

του Μαραθωνίου στο στάδιο του Μαραθώνα και στον τερματισμό στο 

Παναθηναϊκό Στάδιο 

Η ακριβής μέτρηση θα γίνει από τον ανάδοχο επί τόπου με βάση το 

υλικό κατασκευής που θα προσφερθεί 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Αψίδων. 

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες. 

 Ελάχιστο καθαρό πλάτος  12μ. 

 Ελάχιστο καθαρό Ύψος  εντός Παναθ. Σταδίου 3μ. και σε αφετηρία 

Μαραθωνίου 3,5μ. 

 Μέγιστο πλάτος κατασκευής 2μ. ώστε να είναι δυνατή η 

τοποθέτηση σήμανσης. 

 Υλικό κατασκευής από μεταλλικά η από αλουμίνιο στοιχεία  

 Έδραση  ελεύθερη στο έδαφος χωρίς αγγύρωση . 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος είναι απολύτως υπεύθυνος για την στατική  

επάρκεια της κατασκευής και θα παρέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό 

στατικής επάρκειας .  

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

για την ανάληψη της ευθύνης για την κάλυψη  της κατασκευής από κάθε 

αστική ευθύνη. 

Η μεταφορά τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση της θα γίνει από τον 

διαγωνιζόμενο κατόπιν συνεννόησης . 

Αισθητικά στοιχεία  

Βασικό στοιχείο για την επιλογή του αναδόχου θα έχει η εμφάνιση της 

όλης κατασκευής , καινούργια υλικά ,τρόπος σύνδεσης , και η 

γενικότερη εμφάνιση θα συντελέσουν στην εκλογή του αναδόχου .Η 

κατασκευή παράλληλα θα αποτελέσει και σημείο ανάρτησης μπάνερ, 

ως εκ τούτου θα πρέπει η όλη κατασκευή να παρέχει την δυνατότητα να 

είναι ντυμένη.  

Πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορούν να δοθούν από το 

γραφείο Μαραθωνίου του ΣΕΓΑΣ. 

 Τέσσερεις πύργους ύψους 2μ. διαστάσεών 1,5 Χ 1,5 cm , στην 

αφετηρία στον Μαραθώνα (2) και στο Παναθηναϊκό Στάδιο (2), για 

τις ανάγκες επόπτευσης και καθοδήγησης των συμμετεχόντων και 

των Θεατών. 
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 Εξέδρες – Βάθρα  ( 1μ. ύψος, 2χ2 πλάτος – μήκος) για τις 

ανάγκες τις ΕΡΤ 

 2 Εξέδρες στο Μαραθώνα για  Σάββατο και Κυριακή (Αφή 

Φλόγας και Αγώνα ) 

 1 Εξέδρα στο Χίλτον 

 2 Εξέδρες  στην εκκίνηση των 10 χλμ. και των 5 χλμ. επί της 

Αμαλίας  

 ( μέγαρο Μποδοσάκη) 

 2 Εξέδρες στον Δισκοβόλο απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο  

 1 Εξέδρα προπύλαια Παναθηναϊκού Σταδίου 

 

 Μεταλλικές κατασκευές των ηχητικών συστημάτων & των 

μουσικών εκδηλώσεων του ΑΜΑ 2018 

5.1 Εκκίνηση Μαραθώνας 

 4 επιφάνειες διαστάσεων 4 x 2 @ 4m στον χώρο της εκκίνησης θα 

πρέπει να είναι τοποθετημένες 2 ημέρες πριν. 

5.2 Εκκίνηση αγώνα 5-10χλμ 

 Λ. Αμαλίας, 6 πύργοι τύπου layher διαστάσεων 2 x 2 @ 4m (πρέπει 

να είναι εγκατεστημένα την προηγούμενη ημέρα το πρωί 10.00 

5.3 Παναθηναϊκό Στάδιο (εντός) 

 12 εξέδρες διαστάσεων 2μ πλάτος x 1μ βάθος @ 1.40μ / 0.90μ 

ύψος οι οποίες θα πρέπει να καβαλήσουν τον περιβάλλοντα τοίχο 

με διαφορετικής διαστάσεως πόδια (2 από την έξω πλευρά και 

δύο από την μέσα) οι κατασκευές θα πρέπει να είναι 

τοποθετημένες 3 ημέρες πριν μέχρι τις 10:00πμ.  

5.4 Προπύλαια Παναθηναϊκού Σταδίου 

 2 πύργοι τύπου layher στην είσοδο του καλλιμάρμαρου 

διαστάσεων 2 x 2 @ 4m θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι 3 ημέρες 

πριν μέχρι τις 10:00πμ. 

5.5 Πλατεία Καραϊσκάκη (Ζάππειο) (sponsors' village / απέναντι από το 

καλλιμάρμαρο) 

 1 εξέδρα 3μ πλάτος χ 3μ βάθος χ 1,5μ ύψος  

 2 πύργοι τύπου LAYHER στην διαστάσεων 2 x 2 @ 4m.  

 4 Πατάρια 2μ πλάτος χ 1 βάθος @ 2μ ύψος περιμετρικά του 

χώρου για τοποθέτηση ηχείων   

Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι τοποθετημένα δύο ημέρες πριν. 

5.6 Κατά μήκους της διαδρομής του Μαραθωνίου Αθήνας 

 2 εξέδρες (πατάρια) διαστάσεων 6μ πλάτος χ 5μ βάθος χ 1,2μ 

ύψος με σκάλα πρόσβασης για την υποστήριξη των μουσικών 

εκδηλώσεων (σε δύο διαφορετικά σημεία της διαδρομής) 
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 4 πύργοι τύπου LAYHER 2μx2μ @ 4m για την ανάρτηση ηχητικών 

συστημάτων της εγκατάστασης (2 πύργοι σε κάθε μουσικό 

σημείο) 

 6 εξέδρες (πατάρια) διαστάσεων 3μ πλάτος χ 2μ βάθος χ 1,5μ 

ύψος για την υποστήριξη των μουσικών εκδηλώσεων (σε  έξι 

διαφορετικά σημεία της διαδρομής) 

 

Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι τοποθετημένα μία ημέρα πριν. 

 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 

1. Αψίδα Εκκίνησης και Τερματισμού  

Τοποθέτηση προσωρινής κατασκευής αψίδας επί της Λεωφόρου 

Αμαλίας μπροστά από την πλατεία Συντάγματος στον Άγνωστο 

Στρατιώτη. Η ακριβής μέτρηση θα γίνει από τον ανάδοχο επί τόπου με 

βάση το υλικό κατασκευής που θα προσφερθεί 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Αψίδων. 

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες. 

 Ελάχιστο καθαρό πλάτος  12μ. 

 Ελάχιστο καθαρό Ύψος  3,5μ. 

 Μέγιστο πλάτος κατασκευής 2μ ώστε να είναι δυνατή η 

τοποθέτηση σήμανσης 

 Υλικό κατασκευής από μεταλλικά η από αλουμίνιο στοιχεία  

 Έδραση  ελεύθερη στο έδαφος χωρίς αγγύρωση . 

 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος είναι απολύτως υπεύθυνος για την στατική  

επάρκεια της κατασκευής και θα παρέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό 

στατικής επάρκειας .  

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

για την ανάληψη της ευθύνης για την κάλυψη  της κατασκευής από κάθε 

αστική ευθύνη. 

Η μεταφορά τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση της θα γίνει από τον 

διαγωνιζόμενο κατόπιν συνεννόησης . 

Αισθητικά στοιχεία  

Βασικό στοιχείο για την επιλογή του αναδόχου θα έχει η εμφάνιση της 

όλης κατασκευής , καινούργια υλικά ,τρόπος σύνδεσης , και η 

γενικότερη εμφάνιση θα συντελέσουν στην εκλογή του αναδόχου .Η 

κατασκευή παράλληλα θα αποτελέσει και σημείο ανάρτησης μπάνερ, 

ως εκ τούτου θα πρέπει η όλη κατασκευή να παρέχει την δυνατότητα να 

είναι ντυμένη.  

Πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορούν να δοθούν από το 

γραφείο Μαραθωνίου του ΣΕΓΑΣ. 

2. Εξέδρες – Βάθρα  ( 1μ. ύψος, 2χ2 πλάτος – μήκος) για τις 

ανάγκες τις ΕΡΤ 

2 Εξέδρες επί της Αμαλίας στο ύψος του Αγνώστου Στρατιώτη 
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1 Εξέδρα στην πλατεία Κοραή 

1 Εξέδρα στο Χίλτον πλατεία του γυάλινου δρομέα 

1 Εξέδρα στην Βασ. Σοφίας  στο ύψος του Μετρό 

1 Εξέδρα προπύλαια Παναθηναϊκού Σταδίου 

 

3. Μεταλλικές κατασκευές των ηχητικών συστημάτων & των μουσικών 

εκδηλώσεων του Ημιμαραθωνίου Αθηνας 2018 

 

3.1 Σύνταγμα (Βας. Αμαλίας) - εκκίνηση/τερματισμός ΗΜΙΜ 

 6 πύργοι τύπου LAYHER 2μx2μ @ 4m για την ανάρτηση ηχητικών 

συστημάτων της εγκατάστασης. Εγκατάσταση μία ημέρα πριν. 

3.2 Σύνταγμα (κάτω πλευρά – οδός φιλλελήνων) - εκκίνηση 5χλμ 

 6 πύργοι τύπου LAYHER 2μx2μ @ 4m για την ανάρτηση ηχητικών 

συστημάτων της εγκατάστασης. Εγκατάσταση μία ημέρα πριν. 

 2 πύργοι τύπου LAYHER 2μx2μ @ 4m για την ανάρτηση ηχητικών 

συστημάτων του Sponsors' Village. Εγκατάσταση μία ημέρα πριν. 

3.3 Εκκινήσεις παιδικού αγώνα, 3χλμ & κατά μήκους της διαδρομής του 

Ημιμαραθωνιου Αθήνας 

 2 εξέδρες (πατάρια) διαστάσεων 2μx2μ @ 2m για την ανάρτηση 

του ηχητικού συστήματος της εκκίνησης του Αγώνα 3χλμ. 

Εγκατάσταση μία ημέρα πριν. 

 2 εξέδρες (πατάρια) διαστάσεων 2μx2μ @ 2m για την ανάρτηση 

του ηχητικού συστήματος της εκκίνησης του Αγώνα Παιδιών. 

Εγκατάσταση μία ημέρα πριν. 

 2 εξέδρες (πατάρια) διαστάσεων 6μ πλάτος χ 5μ βάθος χ 1,20μ. 

ύψος με σκάλα πρόσβασης για την υποστήριξη των μουσικών 

εκδηλώσεων (σε δύο διαφορετικά σημεία της διαδρομής). 

Εγκατάσταση μία ημέρα πριν. 

 4 πύργοι τύπου LAYHER 2μx2μ @ 2m για την ανάρτηση ηχητικών 

συστημάτων της εγκατάστασης (2 πύργοι σε κάθε μουσικό 

σημείο). Εγκατάσταση μία ημέρα πριν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘Β’ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2018 

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 
φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221456] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λεωφ. Συγγρού αρ. 137, Ν. 
Σμύρνη, 17121] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. Αθ. Πιστόλης, κ. Αναστ. Κασιόλας] 
- Τηλέφωνο: [210-9359334] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [supplies@segas.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)  [www.segas.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2018. CPV 

45421140-7] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του 
οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον 
οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 
…): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
ΦΟΡΕΩΝv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό 
ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας 
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 
εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 
τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές 
πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 



24 
 

εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)

xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxx, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 
ή έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): xxii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμαxxvi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
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φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxvii, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxix κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης 
ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του 
παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει 
μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των 
απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής

xxx
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω 

αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι 

έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 

σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 

καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 

παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 

αριθμός αναφοράς)]. 

 
Ημερομηνία, τόπος, σφραγίδα και υπογραφή(-ές): 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘Γ’ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2018 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ, ΟΨΗ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ 

 

 

(το σχέδιο είναι διαθέσιμο στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Δ’ 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2018 

 
 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, Η ΚΑΤΟΨΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ 

 

 
(το σχέδιο είναι διαθέσιμο στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Ε’ 
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2018 

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
 
 
 

 
(το σχέδιο είναι διαθέσιμο στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘ΣΤ’ 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2018 

 

 
 
Υπόδειγμα 1   

(Επωνυμία Τράπεζας) 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ  ..........................................                Ημερομηνία έκδοσης  
...................... 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ………………………                    ΕΥΡΩ 500 
 
Προς τον:      ΣΕΓΑΣ 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ………… ΓΙΑ ΠΟΣΟ 
500€. 
 
 
Κύριοι, 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, παραιτούμενοι ρητώς, αμετακλήτως 
και ανεπιφυλάκτως προς τον ΣΕΓΑΣ της ενστάσεως, του ευεργετήματος και 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς και γενικά κάθε ενστάσεως, 
ευεργετήματος ή δικαιώματος που προκύπτει από τα άρθρα 852 - 869 του 
Αστικού Κώδικα, εγγυώμεθα με την παρούσα ρητώς, αμετακλήτως και 
ανεπιφυλάκτως προς εσάς, ως πρωτοφειλέτες υπέρ του Διαγωνιζομένου1 
................................................ ................... ....................................................... 
που έχει την έδρα2 του .............................. ...................................................... 
μέχρι του ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ για τη συμμετοχή του εν λόγω 
Διαγωνιζομένου ................................................................................... στον 

                                            

1  Θα αναγράφεται το όνομα του Διαγωνιζόμενου ή η επωνυμία της Εταιρείας ή 

΄Ενωσης 

2  Θα αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση του Διαγωνιζόμενου 
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Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προσωρινή τοποθέτηση μεταλλικών 
κατασκευών και μεταλλικών πεζογεφυρών για τις ανάγκες του Αυθεντικού 
Μαραθωνίου και του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας του 2018, καθώς και για την 
ακριβή, πλήρη και πιστή τήρηση όλων των όρων, προϋποθέσεων και 
διατάξεων της Προκήρυξης του ως άνω Διαγωνισμού (του οποίου ρητά 
δηλώνουμε και συνομολογούμε ότι έχουμε λάβει πλήρη γνώση). 
 

Σε περίπτωση που θα αποφασίσετε, με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση 
σας, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που 
έχει αναλάβει, αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας 
καταβάλουμε, σε πρώτη ζήτηση, τοις μετρητοίς ή με κατάθεση στο 
λογαριασμό Τράπεζας που θα μας υποδείξετε, πάραυτα, χωρίς καμία 
αντίρρηση και απροφασίστως, το ως άνω εγγυηθέν ποσό, εν όλω ή εν μέρει 
βάσει των οδηγιών σας, χωρίς καμία εξουσιοδότηση, πράξη ή συγκατάθεση 
του ενδιαφερόμενου, ούτε οποιαδήποτε άρνηση, αντίρρηση, εξώδικες 
ενέργειες ή προσφυγή στη διαιτησία ή τη δικαιοσύνη που ο ως άνω 
Διαγωνιζόμενος τυχόν θα εγείρει, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση, να ληφθούν υπόψη.  
 
Η εν λόγω καταβολή θα γίνει εντός τριών (3) ημερών από της λήψεως από 
εμάς της έγγραφης, περί καταπτώσεως της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής 
μας, απλής και μόνης δηλώσεώς σας. 
 
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή καλύπτει και όλες τις μετά την υποβολή της 
αρχικής Προσφοράς τυχόν βελτιωμένες προτάσεις, προσφορές και 
συμφωνίες του υπέρ ού εγγυώμεθα Διαγωνιζόμενου. 
 
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπ' όψιν εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη 
ισχύ μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπ' όψιν εγγύηση.  Μέχρι 
τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού 
της εγγύησης. 
 
Βεβαιούται τέλος υπεύθυνα ότι η έκδοση της παρούσας Εγγυητικής 
Επιστολής υπάγεται εντός της νόμιμης δικαιοδοσίας και αρμοδιότητάς μας, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Νόμο για 
την Τράπεζά μας και όλες οι απαραίτητες και αναγκαίες νομικές και 
τραπεζικές ενέργειες για την εκτέλεση και λειτουργία της έχουν δεόντως 
συντελεσθεί. 
 
Με εκτίμηση, 
 
(ΤΡΑΠΕΖΑ) 
 
 
Υπάλληλος/οι  (Ονομα - τίτλος) 
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Υπόδειγμα 2   

 
(Επωνυμία Τράπεζας) 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ  ..........................................                Ημερομηνία έκδοσης  
................... 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ………………………                    ΕΥΡΩ  ……… 
 
Προς τον:  ΣΕΓΑΣ 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ………… ΓΙΑ ΠΟΣΟ 
…………..€. 
 
 
Κύριοι, 
 
Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, παραιτούμενοι ρητώς, αμετακλήτως 
και ανεπιφυλάκτως προς τον ΣΕΓΑΣ της ενστάσεως, του ευεργετήματος και 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς και γενικά κάθε ενστάσεως, 
ευεργετήματος ή δικαιώματος που προκύπτει από τα άρθρα 852 - 869 του 
Αστικού Κώδικα, εγγυώμεθα με την παρούσα ρητώς, αμετακλήτως και 
ανεπιφυλάκτως προς εσάς, ως πρωτοφειλέτες υπέρ του Αναδόχου3 
............................................................. 
......................................................................... που έχει την έδρα4 του 
..................... ................................................................. μέχρι του ποσού των 
………………… (………..) ευρώ για την καλή εκτέλεση από τον Ανάδοχο 
όλων των όρων της Σύμβασης για την προσωρινή τοποθέτηση μεταλλικών 
κατασκευών και μεταλλικών πεζογεφυρών για τις ανάγκες του Αυθεντικού 
Μαραθωνίου και του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας του 2018, μεταξύ της 
……………….….. (Επωνυμία αναδόχου) και του ΣΕΓΑΣ και για την ακριβή, 
πλήρη και πιστή τήρηση όλων των όρων και συμφωνιών της ως άνω 
Σύμβασης (της οποίας ρητά δηλώνουμε και συνομολογούμε ότι έχουμε λάβει 
πλήρη γνώση). 
 
Σε περίπτωση που θα αποφασίσετε, με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση 
σας, ότι ο εν λόγω Ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει με την ως άνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε με την παρούσα την 
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, σε πρώτη ζήτηση, τοις μετρητοίς ή με 

                                            

3  Θα αναγράφεται το όνομα του Αναδόχου ή η επωνυμία της Εταιρείας ή Ενωσης 

4  Θα αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση του Αναδόχου 
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κατάθεση στο λογαριασμό Τράπεζας που θα μας υποδείξετε, πάραυτα, χωρίς 
καμία αντίρρηση και απροφασίστως, το ως άνω εγγυηθέν ποσό, εν όλω ή εν 
μέρει βάσει των οδηγιών σας, χωρίς καμία εξουσιοδότηση, πράξη ή 
συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου Αναδόχου, ούτε οποιαδήποτε άρνηση, 
αντίρρηση, εξώδικες ενέργειες ή προσφυγή στη διαιτησία ή τη δικαιοσύνη που 
ο ως άνω Ανάδοχος τυχόν θα εγείρει, με αίτημα τη μη κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση, να 
ληφθούν υπόψη.  
 
Η εν λόγω καταβολή θα γίνει εντός τριών (3) ημερών από της λήψεως από 
εμάς της έγγραφης, περί καταπτώσεως της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής 
μας, απλής και μόνης δηλώσεώς σας. 
 
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπ' όψιν εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη 
ισχύ μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπ' όψιν εγγύηση.  Μέχρι 
τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού 
της εγγύησης. 
 
Βεβαιούται τέλος υπεύθυνα ότι η έκδοση της παρούσας Εγγυητικής 
Επιστολής υπάγεται εντός της νόμιμης δικαιοδοσίας και αρμοδιότητάς μας, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Νόμο για 
την Τράπεζά μας και όλες οι απαραίτητες και αναγκαίες νομικές και 
τραπεζικές ενέργειες για την εκτέλεση και λειτουργία της έχουν δεόντως 
συντελεσθεί. 
 
Με εκτίμηση, 
 
(ΤΡΑΠΕΖΑ) 
 
 
Υπάλληλος/οι  (Ονομα - τίτλος) 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
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αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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