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ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΓΤΜΝΑΣΙΚΩΝ  
θαη ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ (.Δ.Γ.Α..) 

 
 
 
 
ΦΟΡΔΑ : .Δ.Γ.Α.. 

ΔΙΓΟ : ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

CPV : 60000000-8 

 
Aξ.Πξση. : 453 

 
 

Αζήλα, 29 Ιαλνπαξίνπ 2019 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 

ΑΘΗΝΑ 2019 ΚΑΙ ΣΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΑ 2019  

 
 

 
 

Ο ύλδεζκνο Διιεληθώλ Γπκλαζηηθώλ θαη Αζιεηηθώλ σκαηείσλ 

(.Δ.Γ.Α..) πξνθεξύζζεη ζύµθσλα µε ηελ από 17/12/2018 απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ δηεμαγσγή πλνπηηθνύ δηαγσληζµνύ γηα ηηο 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η ςυμφερότερθ προςφορά 

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ημερομθνία: 11-2-2019 
Ημζρα:  

Ωρα: 11.15 π.μ 
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Γραφεία ΕΓΑ : Λεωφ. υγγροφ αρ. 

137, Ν. μφρνθ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 44.000 € πλζον ΦΠΑ 
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ππεξεζίεο κεηαθνξάο πιηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δηνξγαλώζεσλ ηνπ 

Ζκηκαξαζσλίνπ Αζήλαο θαη ηνπ Μαξαζσλίνπ Αζήλαο ην 2019 µε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ 

νξίδεηαη ζε ζαξάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο (44.000) € πιένλ ΦΠΑ. 

 Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2019, εµέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 11:15 π.κ ζηα γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο  (Λ. πγγξνύ 137, 

Ν. κύξλε). Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

εληόο θιεηζηνύ θαθέινπ ζην πξσηόθνιιν ηεο Οκνζπνλδίαο κέρξη ηελ 

παξαπάλσ εκέξα θαη ώξα 10.00 π.κ. 

 

Α.- ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.- Σν είδνο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ζπλνπηηθόο δηαγσληζκόο κε 

ζθξαγηζκέλεο γξαπηέο πξνζθνξέο θαη κε ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. Ζ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αθνξά ην ζύλνιν ησλ 

δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ θαη όρη ηηο επί κέξνπο ππεξεζίεο γηα ηηο δηάθνξεο 

αλάγθεο ηνπ ΔΓΑ.   

2.-   Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη γξαπηέο θαη λα θαηαηεζνύλ ζηα 

γξαθεία ηνπ ΔΓΑ (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ, 2νο όξνθνο) εληόο θιεηζηνύ 

θαθέινπ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 11ε Φεβξνπαξίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη 

ώξα 10.00 π.κ Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή 

γιώζζα. Ο ΔΓΑ δελ ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη όια ηα έγγξαθα ηνπ 

δηαγσληζκνύ απαξαηηήησο θαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα.  

3.- Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη ζρεηηθνί κε ην αληηθείκελν αλάδνρνη 

είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξόζσπα είηε ελώζεηο, εθόζνλ είλαη λόκηκα 

εγγεγξακκέλνη ζηα αληίζηνηρα Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα, ζηελ Διιάδα ή ζηε 

ρώξα ηεο έδξαο ηνπο.  

4.- Ο Γηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 

4412/2016 από ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ ηνπ ΔΓΑ. Ζ απόθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΓΑ. Αξκόδηνο γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηώλ: Α. Καζηώιαο (ηει: 211-1877749, email: 

supplies@segas.gr). 

5.- Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπζνύλ αληίγξαθα ηεο 

δηαθήξπμεο από ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ ΔΓΑ (Λ. πγγξνύ 137, 2νο 

όξνθνο. Ν κύξλε) 



3 
 

 6.- Κξηηήξην αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε ρακειόηεξε ηειηθή ηηκή. 

Δίλαη δπλαηόλ λα γίλνπλ απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνύο. Ωο ηέηνηεο λννύληαη όζεο δελ 

επεξεάδνπλ ηελ έθηαζε ηνπ Έξγνπ ή ηελ πνηόηεηα εθηέιεζήο ηνπ, δελ 

πεξηνξίδνπλ, ζε θαλέλα ζεκείν, ηα δηθαηώκαηα ηνπ ΔΓΑ ή ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

Πξνζθεξόλησλ. Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ 

ηνπ ΔΓΑ, είλαη αόξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ όξνπο 

αληίζεηνπο πξνο ηελ Πξνθήξπμε ή/θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε 

απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.  

7.- Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθύξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή 

ύκβαζε Αλάζεζεο Έξγνπ, ε νπνία ξπζκίδεη όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Καηαθύξσζεο.. 

Ο κεηνδόηεο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη 

εθπιήξσζε όισλ ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ πξνθήξπμε ή ζηε ύκβαζε έλαληη ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο πνπ 

πξνζέθεξε. Ο Αλάδνρνο ξεηά δειώλεη θαη ζπλνκνινγεί όηη δελ έρεη νύηε 

δηαηεξεί θακία αμίσζε ή δηθαίσκα γηα πξόζζεηε ακνηβή νύηε δηθαηνύηαη λα 

απαηηήζεη ζην κέιινλ νπνηαδήπνηε πξόζζεηε ακνηβή, εγγπάηαη δε ηελ 

αθξίβεηα θαη ζηαζεξόηεηα ηνπ αλσηέξσ ηηκήκαηνο βάζεη πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

θαη παξαηηείηαη ξεηώο από ηελ νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ηεο ακνηβήο 

αθόκε θαη γηα ηνπο ιόγνπο ηνπ άξζξνπ 388 ΑΚ. 

8.- Ζ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ζα γίλεη θάζε ρξόλν σο εμήο : ην 20% ηεο 

ζπλνιηθήο ακνηβήο 90 εκέξεο κεηά ηνλ Ζκηκαξαζώλην Αζήλαο 2019, ην 30% 

ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2019 θαη ην 50% ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ επνκέλνπ έηνπο. Οη 

θαηαβνιέο ζα γίλνπλ ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο επηηπρνύο επηηέιεζεο όισλ 

όζσλ πξνβιέπνληαη ζην «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α» ηεο πξνθήξπμεο. Όιεο νη 

πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξώ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο ειιεληθνύο λόκνπο θαηά ην 

ρξόλν πιεξσκήο. 

9.- Ο Αλάδνρνο θαη ην πάζεο θύζεσο πξνζσπηθό ηνπ ππνρξενύληαη ζηελ 

ηήξεζε απόιπηεο ερεκύζεηαο γηα όιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην πιηθό πνπ 

πεξηέξρεηαη ζε γλώζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο παξνύζαο. 

Απαγνξεύεηαη επίζεο ε ρξήζε ή επεμεξγαζία κε νπνηαδήπνηε κνξθή ησλ 
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αξρείσλ ηνπ ΔΓΑ πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλώζε ηνπο πιελ εθείλεο πνπ 

θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ  εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

10.- Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο απηήο εθαξκνζηέν είλαη ην Διιεληθό 

Γίθαην θαη αξκόδηα γηα ηελ εθδίθαζε θάζε δηαθνξάο, πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη, 

είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 

 

Β.- ΠΡΟΟΝΣΑ  - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ   ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ππνβάιινπλ ηξεηο μερσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο, νη νπνίνη ζα πεξηέρνπλ : 

1)  Ο πξώηνο θάθεινο, πνπ ζα αλαγξάθεη ζην εμσηεξηθό ηνπ 

«Γηθαηνινγεηηθά», ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α.- Δγγπεηηθή επηζηνιή  ζπκκεηνρήο  ζηνλ δηαγσληζκό πνζνύ 500 €, από 

Σξάπεδα, πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα  ζηελ Διιάδα. Ζ εγγπεηηθή απηή επηζηνιή, ζε 

πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα αληηθαηαζηαζεί  κε εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ύςνπο 5% ηεο αμίαο ηεο πξνζθνξάο ζην 

Γηαγσληζκό. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί, όπσο ην 

ππόδεηγκα ζην «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ» ηεο πξνθήξπμεο απηήο. Δλαιιαθηηθά νη 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα πξνζθνκίζνπλ ηζόπνζν γξακκάηην θαηάζεζεο ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ππέξ ηνπ ΔΓΑ. 

β.   -Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα :  

 Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. : ΦΔΚ ζύζηαζεο, επίζεκν 

αληίγξαθν ηνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ (ην νπνίν έρεη επηθπξσζεί από 

δηθεγόξν ή ζα θέξεη πξσηόηππε ζθξαγίδα από αξκόδηα ππεξεζία), 

ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί όιεο νη κέρξη ζήκεξα 

ηξνπνπνηήζεηο απηνύ θαηαζηαηηθό κε όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο κέρξη ηελ 

εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ άιισο επίζεκν αληίγξαθν ηζρύνληνο 

θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνύ (εθόζνλ ππάξρεη) (ην νπνίν έρεη 

επηθπξσζεί από δηθεγόξν ή ζα θέξεη πξσηόηππε ζθξαγίδα από 

αξκόδηα ππεξεζία), ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ε εθπξνζώπεζε 

ηεο εηαηξείαο, άιισο αλ δελ έρεη δεκνζηεπηεί ε ηειεπηαία 

εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο, επηθπξσκέλν απόηελ αξκόδηα ππεξεζία, 

Πξαθηηθό Γ.. πεξί εθινγήο Γ.. θαη πξαθηηθό Γ.. γηα ηε ζπγθξόηεζή 

ηνπ ζε ζώκα, Πξαθηηθό Γ.. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκό, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεη θαη εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ 
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ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ θνξέα θαη νξίδεηαη 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν σο αληίθιεηνο, πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ/κε ιύζεο ηεο εηαηξείαο, εθδόζεσο ην πνιύ ηξείο (3) 

κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

 Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Η.Κ.Δ : Αληίγξαθν ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ κε όια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά, πηζηνπνηεηηθά 

αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ. 

 Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθό πξόζσπν : έλαξμε επηηεδεύκαηνο από 

ηελ αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 

 Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, νθείιεη επηπιένλ λα 

θαηαζέζεη : όια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο, πξάμε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία θαη ζην 

δηαγσληζκό θαζώο θαη ζπκθσλεηηθό κε ην νπνίν ζπζηήλεηαη έλσζε ή 

θνηλνπξαμία θαη ζην νπνίν ηα κέξε δειώλνπλ όηη αλαιακβάλνπλ εηο 

νιόθιεξνλ ηελ επζύλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη νξίδνπλ 

θνηλό εθπξόζσπν γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό θαη ηελ 

εθπξνζώπεζε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Αλ ην έξγν εθηειεζζεί ελ κέξεη από ππεξγνιάβν, ηόηε πξέπεη 

λα πξνζθνκηζζνύλ όια ηα πξναλαθεξόκελα πηζηνπνηεηηθά θαη από 

απηόλ.  

γ.-  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηνπ άξζξνπ 79 

παξ. 4 λ. 4412/2016, ζύκθσλα κε ην Τπόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο 

Πξνθήξπμεο    

  

2) Ο δεύηεξνο θάθεινο, πνπ ζα αλαγξάθεη ζην εμσηεξηθό ηνπ 

«Σερληθή Πξνζθνξά»: 

α.- Λεπηνκεξή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

πξνθεξπζζόκελνπ κε ηελ παξνύζα έξγνπ. 
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β.- Οηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ηζνινγηζκνύο ή θνξνινγηθέο δειώζεηο ησλ ηξηώλ (3) 

πξνεγνπκέλσλ ηνπ έηνπο ηνπ Γηαγσληζκνύ νηθνλνκηθώλ ρξήζεσλ.  

 

3) Ο ηξίηνο θάθεινο, πνπ ζα αλαγξάθεη ζην εμσηεξηθό ηνπ «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά» ζα πεξηέρεη ηελ αλαιπηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο Δηαηξείαο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνύκελσλ κεηαθνξηθώλ ελεξγεηώλ γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ δηνξγαλώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επόκελε παξάγξαθν. Ζ 

πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθή αλά αγώλα θαη δελ ζα πξέπεη ζην 

ζύλνιό ηεο λα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ ζαξάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ 

(44.000 €), πιένλ ΦΠΑ. 

 

Γ.- ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ είλαη όιεο νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ησλ πιηθώλ ηα νπνία είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ Ζκηκαξαζσλίνπ Αζήλαο θαη ηνπ 

Μαξαζσλίνπ Αζήλαο ην έηνο 2019 ζύκθσλα κε όζα πεξηγξάθνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α.  

 Ο αγώλαο ηνπ Μαξαζσλίνπ Αζήλαο δηνξγαλώλεηαη από ηνλ ΔΓΑ, 

θάζε ρξόλν ηε δεύηεξε Κπξηαθή ηνπ Ννεκβξίνπ θαη ηνπ Ζκηκαξαζσλίνπ 

Αζήλαο ηελ ηξίηε Κπξηαθή ηνπ Μαξηίνπ. 

 Ζ ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί έρεη δηάξθεηα από ηελ ππνγξαθή ηεο 

κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Μαξαζσλίνπ Αζήλαο ηνπ 2019.   

 Σν έξγν πνπ ζα αλαιάβεη λα εθηειέζεη ν αλάδνρνο πεξηγξάθεηαη 

ιεπηνκεξώο ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα «Α» ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο. Σν 

απαηηνύκελν κεηαθνξηθό έξγν κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν από ην 

αλαθεξόκελν ζην ζπγθεθξηκέλν παξάξηεκα θαηά 20 – 25%. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ    Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ                          ΒΑΙΛΗ ΔΒΑΣΗ 

  

 

 



7 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ‘Α’ 

 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΤ ΣΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΑΤΘΔΝΣΙΚΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΤΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019 

ΖΚΗΚΑΟΑΘΥΛΗΝΠ ΑΘΖΛΑΠ 2019 - ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΙΗΘΥΛ ΓΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

        

Ζκεξ/λία Ζκέξα Ώξα 
Ξεξηγξαθή 
εξγαζίαο 

πεύζπλνο 
ΠΔΓΑΠ 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ / 
Γ. Αζήλαο / 

DHL 

Απαηηήζεηο - 
Ξαξαηεξήζεηο 

Ξξνζσπηθό 

8-Mar-
2019 

Ξαξαζθεπή   

Ξαξάδνζε κεηαιιίσλ 
απφ θαηαζθεπαζηή ζε 
απνζήθεο 
ΔΟΓΝΙΑΒΝ 
ΚΔΡΑΦΝΟΩΛ 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

                

                

9-Mar-
2019 

Πάββαην             

                

                

10-Mar-
2019 

Θπξηαθή             

                

                

11-Mar-
2019 

Γεπηέξα 7:00 

Φφξησζε & 
κεηαθνξά αζι. 
εμνπιηζκνχ απφ 
απνζήθε ΠΔΓΑΠ ζηελ 
Ξαηαλία ζε απνζήθεο 
ηνπ αλαδφρνπ γηα 
απνζήθεπζε & 
δηαρσξηζκφ (πηλ. 2). 

Ξαηαλία ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    7:00 

Ξαξαιαβή πιηθνχ απφ 
γξαθεία ΠΔΓΑΠ θαη 
απνζήθε ΠΔΓΑΠ ζε 
Πθηγγφο (πίζσ απφ 
ΠΔΓΑΠ) θαη κεηαθνξά 
ηνπ ζε Registartion 
(Ωδείν Αζελψλ): 
- 4 παιέηεο κε 
ηζάληεο (ΠΔΓΑΠ) 
- 1 παιέηα πεξηνδηθά 
(ΠΔΓΑΠ) 
- 22 ηακπέιεο 
(Πθηγγφο) 

ΠΔΓΑΠ/ 
HELLEXPO 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    8:00 

Ξαξαιαβή 180 
θαξεθιψλ & 1 
βάζξνπ απνλνκψλ 
απφ ΝΑΘΑ (πίλ. 8). 

ΝΑΘΑ ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    10:00 

Ξαξαιαβή απφ 
απνζήθεο 
ΔΟΓΝΙΑΒΝ 30 
24αδεο κε λεξά θαη 
κεηαθνξά ηνπο ζε 
Ωδείν Αζελψλ γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ 
Δζεινληψλ  

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     
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12-Mar-
2019 

Ρξίηε 8:00 

Ξαξαιαβή 20 
θνισλάθηα απφ 
απνζήθεο 
ΔΟΓΝΙΑΒΝ θαη 
παξάδνζή ηνπο ζε 
Registration (Ωδείν 
Αζελψλ) 

HELLEXPO ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    11:00 

Ξαξαιαβή πνηψλ 
(αθεηεξίαο - 
ηεξκαηηζκνχ & 
δηαδξνκήο) απφ ηελ 
3Δ (πίλ. 1).  

3Δ  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ 

Ρα πνηά 
απνζεθεχνληαη 
ζηηο απνζήθεο 
ΔΟΝΙΑΒΝ. 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ην 
Πάββαην ζε 
κεηαθεξζνχλ 
ζηνλ 
ηεξκαηηζκφ θαη 
νη 6 παιέηεο κε 
λεξά πνπ 
απνζεθεχηεθαλ 
απφ ηνλ 
Καξαζψλην 

  

    14:00 

Ξαξαιαβή (1ε) ησλ 
αξηζκψλ απφ εηαηξεία 
ρξνλνκέηξεζεο ζε 
Άλσ Θπςέιε & Θάησ 
Ξαηήζηα & παξάδνζή 
ηνπο ζε Registartion 
(Εάππεην) 

HELLEXPO 
Δηαηξεία 
ρξνλνκέηξεζεο 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

                

                

13-Mar-
2019 

Ρεηάξηε 8:00 

Ξαξαιαβή (2ε) ησλ 
αξηζκψλ απφ εηαηξεία 
ρξνλνκέηξεζεο ζε 
Άλσ Θπςέιε & Θάησ 
Ξαηήζηα & παξάδνζή 
ηνπο ζε Registartion 
(HELLEXPO) 

HELLEXPO 
Δηαηξεία 
ρξνλνκέηξεζεο 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    14:00 

Ξαξαιαβή 3 ή 4 
παιεηψλ κε 
ζνθνιαηάθηα ηεο 
εηαηξείαο ρνξεγνχ ή 
πξνκεζεπηή ζε 
απνζήθεο ηνπ 
αλαδφρνπ γηα λα 
κεηαθεξζνχλ ζηε 
δηαδξνκή θαη ηνλ 
ηεξκαηηζκφ ηελ 
Θπξηαθή  

HELLEXPO ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

                

                

14-Mar-
2019 

Ξέκπηε 
9:00-
17:00 

Δξγνιαβηθέο θνξδέιεο 
Κεηαθνξά ζηνλ 
αλάδνρν ησλ ρικ. 
ελδείμεσλ ΖΚΗ & 
5ρικ. & παξαιαβή 25 
24αδεο λεξά γηα 
Ρξνραία Αζήλαο & 10 
24αδεο γηα Γ. Αζήλαο 

  DHL 

Ρηο 
εξγνιαβηθέο 
ηαηλίεο ηεο 
παξαδίδεη ν 
εξγνιάβνο. 

  

    
 

Ξαξαιαβή 60ηκρ. 
θηγθιηδσκάησλ χςνπο 
2κ. απφ ΠΔΦ. 

ΠΔΦ ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ 

Κεηαθέξνληαη 
ζηηο απνζήθεο 
ηνπ αλαδφρνπ 
θαη ην Πάββαην 
πξσί 
κεηαθέξνληαη 
ζηνλ Άγλσζην 
Πηξαηηψηε. 
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15-Mar-
2019 

Ξαξαζθεπή 8:00 

Ξαξαιαβή απφ 
εηαηξεία ελνηθίαζεο 
θηγθιηδσκάησλ 763 
θηγθιηδσκάησλ: 
603ηκρ. 
θηγθιηδσκάησλ 
1,20Σ2κ. & 160ηκρ. 
θηγθιηδσκάησλ 
2,20Σ2κ. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ 

Κεηαθέξνληαη 
ζηηο απνζήθεο 
ηνπ αλαδφρνπ 
θαη ην Πάββαην 
πξσί 
κεηαθέξνληαη 
ζηα ζεκεία 
παξάδνζεο. 

  

    10:00 
Πηήζηκν ηεληψλ ζε 
Άγλσζην Πηξαηηψηε 

        

                

                

16-Mar-
2019 

Πάββαην 7:00 

Ξξνεξγαζία γηα 
ζηήζηκν θεξθίδαο 
επηζήκσλ ζε 
ηεξκαηηζκφ 

  

ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΔΛΝΗΘΗΑΠΖΠ - 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖΠ 
ΞΟΝΠΩΟΗΛΩΛ 
ΚΔΡΑΙΙΗΘΩΛ 
ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ 

    

    8:00 

Ξαξαιαβή 
πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ 
απφ εηαηξεία 
BETABET ζε Γαιάηζη 
/ 20 θξεβάηηα, 12 
ηξνρήιαηα ηξαπέδηα, 
12 ζηάλη γηα νξνχο, 
14 παξαβάλ, 12 
αλαπεξηθά ακαμίδηα, 
10 καλφκεηξα & 1 
απηληδσηή (πίλ. 7) & 
παξάδνζή ηνπο ζε 
Πχληαγκα 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ζα 
απαηηεζνχλ πηζαλφλ 2 
δξνκνιφγηα 

BETABET ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    8:00 

Ξαξαιαβή ζε 
Αθεηεξίαο ΖΚΗ 195 
θηγθιηδσκάησλ απφ 
Γ. Αζήλαο  

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    8:00 

Κνίξαζκα ησλ 187 
θηγθιηδσκάησλ ηνπ 
ΠΔΓΑΠ ζε δηαδξνκέο 
αγψλσλ (αλαι. θαη. 
3α - Γξνκνιόγην 1) 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    8:00 

Κνίξαζκα ησλ 53 
θηγθιηδσκάησλ ηεο 
Ρξνραίαο ζε 
δηαδξνκέο αγψλσλ 
(αλαι. θαη. 3α - 
Γξνκνιόγην 2) 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     
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    8:00 

Κεηαθνξά ησλ 
ππνινίπσλ 160ηκρ. 
θηγθιηδσκάησλ ηνπ 
ΠΔΓΑΠ ζηα εμήο 
ζεκεία: 
Δθθίλεζε 5ρικ.: 
22ηκρ. 
Δθθίλεζε 1.000κ.: 
46ηκρ. 
Αιέα Εαππείνπ γηα 
ξνπρηζκφ ΖΚΗ / 3 & 
5ρικ.: 82ηκρ. 
Σψξν καζζάδ: 10ηκρ. 
Δπίζεο κεηαθέξνληαη 
θαη ηα 60 
θηγθιηδψκαηα ηνπ 
ΠΔΦ ζηνλ Άγλσζην 
Πηξαηηψηε 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    8:00 

Κεηαθνξά ησλ 763 
θηγθιηδσκάησλ ηεο 
εηαηξείαο ελνηθίαζεο 
θηγθιηδσκάησλ ζε 
Πχληαγκα σο 
εμήο:Δθθίλεζε ΖΚΗ: 
200ηκρ. (160ηκρ. 
2,20Σ2κ. & 40 
1,20Σ2,00κ.)Δθθίλεζε 
5ρικ.: 403ηκρ. 
1,20Σ2κ.Δθθίλεζε 
3ρικ. 160ηκρ. 
1,20Σ2κ. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    
9:00-
17:00 

από ΠΔΓΑΠ γηα 
Start: ρξνλφκεηξα,  
ηζνζεξκηθά, 
αδηάβξνρα, ηαηξηθφ 
πιηθφ, θχπειια & 
κεηάιιηα ληθεηψλ θ.α. 
ζε ηεξκαηηζκφ 
από ΠΔΓΑΠ γηα 
ΔΟΝΙΑΒΝ: πνηήξηα, 
ζθνπγγάξηα, θ.α. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    9:00 

Ξαξαιαβή κπαλαλψλ 
απφ αληηπξφζσπν ηεο 
εηαηξίαο Chiquita 
εληφο ηνπ 
ιεθαλνπεδίνπ, 
απνζήθεπζε ζε 
απνζήθεο ηνπ 
αλαδφρνπ & 
κεηαθνξά ηνπο ηελ 
Θπξηαθή πξσί ζε 
ηεξκαηηζκφ 
Ξξνζνρή: 
παξαιακβάλνληαη 5 
παιέηεο κε 22.500 
κπαλάλεο 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    11:00 

Κεηαθνξά αζι. 
εμνπιηζκνχ απφ 
απνζήθεο ηνπ 
αλαδφρνπ ζε 
αθεηεξία - 
ηεξκαηηζκφ (Άγλσζην 
Πηξαηηψηε) & αιέα 
Εαππείνπ (πηλ. 4) 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    16:00 

Φφξησζε ησλ 
θνξηεγψλ κε ηα πνηά 
& ηα ηξφθηκα 
(κπαλάλεο θ.α.) ηεο 
αθεηεξίαο & ηνπ 
ηεξκαηηζκνχ 
(Πχληαγκα) ζε 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     



11 
 

απνζήθεο ηνπ 
αλαδφρνπ (πηλ. 6). 

    16:00 

Φφξησζε ησλ 
θνξηεγψλ κε ηνλ 
αζι. εμνπιηζκφ, ηα 
πνηά & ηα ηξφθηκα 
ηεο δηαδξνκήο ζε 
απνζήθε ηνπ 
αλαδφρνπ (πηλ. 5 & 
αλαι. θαηαζη. 5α & 
5β). 
Θα δνζεί μερσξηζηή 
θαηάζηαζε κε ηνλ 
αζι. εμνπιηζκφ θαη ηα 
πνηά ησλ ζηαζκψλ. 
Ξξνζνρή: ηα πνηά & 
ηα πιηθά ηεο 
δηαδξνκήο 
παξακέλνπλ ζηα 
θνξηεγά θαη 
κεηαθέξνληαη ζηνπο 
ζηαζκνχο ηελ 
Θπξηαθή πνιχ πξσί. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    16:00 

Φφξησζε ησλ 
ρηιηνκεηξηθψλ 
ελδείμεσλ ηνπ Ζκη 
Καξαζσλίνπ & ηνπ 
Αγψλα ησλ 5Km 
(αλαι. θαηάζηαζε 
8). 
Ξξνζνρή: Νη ρικ. 
ελδείμεηο παξακέλνπλ 
θνξησκέλεο & 
κεηαθέξνληαη ζηε 
δηαδξνκή ηελ 
Θπξηαθή πνιχ πξσί. 

Σικ. Δλδείμεηο ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    16:00 

Φφξησζε 78 
ηξαπεδηψλ πνπ είλαη 
γηα ην κνίξαζκα ησλ 
κεηαιίσλ & ησλ 
πνηψλ  ζε θνξηεγφ 
γηα παξάδνζε ζε 
ηεξκαηηζκφ ηελ 
Θπξηαθή πνιχ πξσί 
(πηλ. 6). 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    18:00 

Ξαξαιαβή απφ 
Φσθηαλφ ησλ πιηθψλ 
ησλ Δζεινληψλ & 
κεηαθνξά ηνπο ζην 
ΠΔΓΑΠ 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    20:00 

Ξαξαιαβή απφ 
HELLEXPO ησλ 
πιηθψλ ηνπ ΠΔΓΑΠ ηα 
νπνία & παξαδίδνληαη 
ζηα γξαθεία ηνπ 
ΠΔΓΑΠ, ησλ 70 
ηξαπεδηψλ & ησλ 100 
θαξεθιψλ πνπ 
παξαδίδνληαη ζε 
Ξαηαλία & ΝΑΘΑ ηε 
Γεπηέξα 19.03.18 
(θαηά ηελ παξάδνζε 
κελ μεραζηεί ην 
βάζξν απνλνκψλ απφ 
ηνλ ηεξκαηηζκφ κεηά 
ην ηέινο ησλ 
αγψλσλ) (πίλ. 8) 
θαζψο θαη ηα 20 
θνισλάθηα πνπ είλαη 

HELLEXPO 
 
ΠΔΓΑΠ 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     
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γηα ηελ απνζήθε 
ΠΔΓΑΠ ζε Ξαηαλία. 
ΞΟΝΠΝΣΖ: εθ' 
όζνλ ρξεηαζηεί ζηε 
HELLEXPO ζα 
παξακείλνπλ 5 
ηξαπέδηα θαη 10 
θαξέθιεο. Ρα πην 
πάλσ πιηθά 
παξαιακβάλνληαη 
ηε Γεπηέξα πξσί 
θαη παξαδίδνληαη 
ηελ Ρξίηε ζην 
ΝΑΘΑ 

                

17-Mar-
2019 

Θπξηαθή 6:00 

Κεηαθνξά ησλ 
πνηψλ, ησλ ηξνθίκσλ 
& ησλ ηξαπεδηψλ 
ζηελ αθεηεξία - 
ηεξκαηηζκφ θαζψο θαη 
ζηελ Αιέα Εαππείνπ 
(πηλ. 6).  
Ξξνζνρή: Κφιηο 
θιείζεη ε θπθινθνξία 
ηα πξάγκαηα 
μεθνξηψλνληαη θαη 
ζηήλνληαη επί ηεο 
Βαζ. Ακαιίαο κε ηε 
βνήζεηα 2 clark 
ειεθηξνθίλεησλ.  
Ρα θνξηεγά 
ζηαζκεχνπλ ζε 
ζεκείν πνπ ζα νξηζηεί 
πξνθεηκέλνπ λα 
καδέςνπλ ηα 
πεξηζζεπνχκελα 
πνηά, ηηο παιέηεο & 
ηνλ αζι. εμνπιηζκφ 
ακέζσο κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ησλ 
αγψλσλ. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    6:45 

Κεηαθνξά ρικ. 
ελδείμεσλ ΖΚ ζε 
δηαδξνκή (αλαι. 
θαηάζηαζε 8). 
Βιέπε αλαιπηηθφ 
ζρέδην ηνπνζέηεζεο 
& πεξηζπιινγήο ρικ. 
ελδείμεσλ. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    7:45 

Κεηαθνξά ησλ 
πνηψλ & ησλ πιηθψλ 
ζηνπο ζηαζκνχο 
ηξνθνδνζίαο ηεο 
δηαδξνκήο (πηλ. 5 & 
αλαι. θαηαζη. 5α & 
5β).  
Ξξνζνρή: ηα 
θνξηεγά θηλνχληαη 
βάζεη ζρεδίνπ. Κεηά 
ην ηέινο ηνπ αγψλα 
πεξηζπιιέγνπλ ηα 
πνηά, ηνλ αζι. 
εμνπιηζκφ & ηηο 
παιέηεο & ηα 
κεηαθέξνπλ ζηηο 
απνζήθεο ηνπ 
αλαδφρνπ φπνπ 
γίλεηαη & ν 
δηαρσξηζκφο. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     
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    9:05 

Ξεξηζπιινγή ρικ. 
ελδείμεσλ απφ 
δηαδξνκή (αλαι. 
θαηάζηαζε 8). 
Ξξνζνρή: κεηά 
πεγαίλεη ζηελ αιέα 
Εαππείνπ & θνξηψλεη 
αζι. εμνπιηζκφ 
(πηλαθίδεο 
ξνπρηζκνχ) & ακέζσο 
κεηά αζι. εμνπιηζκφ 
απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ. 

Σικ. Δλδείμεηο ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    10:25 

Μεθίλεκα καδέκαηνο 
ησλ 240 
θηγθιηδσκάησλ απφ 
ηε δηαδξνκή & 
παξάδνζή ηνπο ζε 
Ξαηαλία (αλαι. θαη. 
3β). 
Βιέπε αλαιπηηθφ 
ζρέδην ηνπνζέηεζεο 
& πεξηζπιινγήο ρικ. 
ελδείμεσλ. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    12:00 

Μεθίλεκα καδέκαηνο 
ησλ θηγθιηδσκάησλ 
απφ ηελ αθεηεξία 
ησλ 5ρικ. θάησ απφ 
ηελ πιαηεία 
Ππληάγκαηνο. 
Ξξνζνρή: ην 
θνξηεγφ ζηαζκεχεη 
ζηε Πηαδίνπ κεηαμχ 
πιαηείαο Νκνλνίαο & 
Αηφινπ πξνθεηκέλνπ 
ακέζσο κεηά ηελ 
εθθίλεζε λα μεθηλήζεη 
ην κάδεκα. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    13:15 

Ξεξηζπιινγή 
πεξηζζεπνχκελσλ 
πνηψλ & παιεηψλ 
απφ ηεξκαηηζκφ θαη 
απνζήθεπζή ηνπο  ζε 
απνζήθεο ηνπ 
αλαδφρνπ. 
Ξξνζνρή: ηα 
πεξηζζεπνχκελα πνηά 
απφ ηεξκαηηζκφ & 
δηαδξνκή 
ζπγθεληξψλνληαη ζηηο 
απνζήθεο ηνπ 
αλαδφρνπ θαη 
κεηαθέξνληαη ηε 
Γεπηέξα ή ηελ Ρξίηε, 
θαηφπηλ 
ζπλελλφεζεο, ζε 
ρψξν πνπ ζα νξηζηεί. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    13:15 

Ξεξηζπιινγή πιηθψλ 
ΠΔΓΑΠ απφ 
ηεξκαηηζκφ & αιέα 
Εαππείνπ παξάδνζή 
ηνπο ζηελ Ξαηαλία. 
Ξξνζνρή: ηα πιηθά 
κπνξνχλ λα 
ζπγθεληξσζνχλ 
πξψηα ζηηο απνζήθεο 
ηνπ αλαδφρνπ θαη 
αθνχ γίλεη ν 
δηαρσξηζκφο λα 
παξαδνζνχλ ζε 
Ξαηαλία ή φπνπ 
αιινχ. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     
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    13:15 

Ξαξαιαβή απφ 
Πχληαγκα ησλ πιηθψλ 
ηνπ ΠΔΓΑΠ ηα νπνία 
& παξαδίδνληαη ζηα 
γξαθεία ηνπ ΠΔΓΑΠ 

Πχληαγκα 
ΠΔΓΑΠ 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    13:15 

Ξεξηζπιινγή πιηθψλ 
ΠΔΓΑΠ απφ 
ηεξκαηηζκφ & αιέα 
Εαππείνπ & 
κεηαθνξά ηνπο ζε 
ΠΔΓΑΠ. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    13:15 

Μεθίλεκα καδέκαηνο 
ησλ θηγθιηδσκάησλ 
απφ ηνλ Άγλσζην 
Πηξαηηψηε & 
παξάδνζή ηνπο ζε 
Ξαηαλία & εηαηξία 
ελνηθίαζεο 
θηγθιηδσκάησλ θ.α. 
Ξξνζνρή: ηα 
θνξηεγά ζα πξέπεη 
λα είλαη ζηαζκεπκέλα 
ζην αληίζεην ξεχκα 
ηεο Βαζ. Ακαιίαο ζην 
χςνο ηεο Ππγγξνχ 
(θάζνδνο 
απηνθηλήησλ γηα 
παξαιία). 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    13:30 

Φφξησζε & 
παξάδνζε ησλ 
ηαηξηθψλ πιηθψλ ζε 
BETABET 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

                

18-Mar-
2019 

Γεπηέξα 8:00 

Ξαξάδνζε ησλ 
θηγθιηδσκάησλ ζηελ 
εηαηξία ελνηθίαζήο 
ηνπο. 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ΛΑ 
ΓΗΛΔΗ 
ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ 
ΞΑΟΝΠΗΑ ΡΝ 
ΞΔΘΛΝ ΡΖΠ 
ΔΡΑΗΟΗΑΠ 
ΔΛΝΗΘΗΑΠΖΠ 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    8:00 

Ξαξάδνζε ησλ 
ππφινηπσλ πιηθψλ ζε 
Ξαηαλία ή απ' φπνπ 
παξειήθζεζαλ. 
ΞΟΝΠΝΣΖ: 
εμεηαζηεί ην 
ελδερόκελν ζηελ 
Ξαηαλία λα 
παξαδνζνύλ 
Θπξηαθή απόγεπκα. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

    8:00 

Ξαξάδνζε ησλ 
πεξηζζεπνχκελσλ 
πνηψλ ζε ρψξν πνπ 
ζα νξηζηεί. 
Ζ παξάδνζε ησλ 
πνηψλ κπνξεί λα γίλεη 
& Ρξίηε ή αθφκε & 
Ρεηάξηε. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

                

19-Mar-
2019 

Ρξίηε 9:00 
Ξαξάδνζε πιηθώλ 
ζε ΝΑΘΑ 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ     

 
 

 



15 
 

ΖΚΗΚΑΟΑΘΥΛΗΝΠ 2019 - ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ - ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΙΗΘΥΛ 

    
Ξίλαθαο 1: Ξαξαιαβή πνηώλ από 3Δ 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 Λεξά (500ml) 79,000 53 παιέηεο 

2 Ηζνηνληθά (500ml) 14,000 11 παιέηεο 

3 Amita (250ml) 22,300 10 παιέηεο 

   
Πύλνιν: 74 παιέηεο 

Ξίλαθαο 2: Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο από απνζήθε ΠΔΓΑΠ ζε Ξαηαλία 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 
Θάγθεια ηχπνπ Δ.Ι.Ξ.Α. ρακειά 
(χςνο 1,20κ. Σ πιάηνο 2κ.) 

402   

2 Γνρεία λεξνχ 14   

3 Ιεθάλεο πιαζηηθέο 14   

4 
Ξηλαθίδεο γηα παξάδνζε - παξαιαβή 
ξνπρηζκνχ 

78   

5 Ρξαπέδηα πιαζηηθά αγνξάο 2016 211   

6 Ρξαπέδηα κεγάια ηχπνπ 2004 70   

7 
Ρξαπέδηα βαξέσο ηχπνπ άζπξα 
θαηαζθεπήο S.S. (γηα αλάγθεο 
ηειενπηηθήο κεηάδνζεο) 

0   

8 
Σηιηνκεηξηθέο ελδείμεηο δηαδξνκήο 
Ζκη-Καξαζσλίνπ (νη παιηέο ησλ 
Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ) 

9   

9 
Σηιηνκεηξηθέο ελδείμεηο δηαδξνκήο 
Αγψλα 5Km (νη παιηέο ησλ 
Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ) 

5   

10 
Ξφδηα - βάζεηο γηα θηγθιηδψκαηα απφ 
ΠΔΦ (χςνπο 2κ.) 

63   

11 Θνισλάθηα άζπξνπ ρξψκαηνο 40   

12 Σαξηνθηβψηηα (κηθξά) 430   

    
Ξίλαθαο 3: Κνίξαζκα & κάδεκα 195 θηγθιηδσκάησλ ζε δηαζηαπξώζεηο ηεο Γηαδξνκήο 

Α/Α ΓΗΑΠΡΑΟΥΠΖ 
ΘΑΓΘΔΙΑ 

(1,20κΣ2κ.) 
  

  
Βιέπε αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο 
3α & 3β 

    

    
Ξίλαθαο 4: Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο Αθεηεξίαο & Ρεξκαηηζκνύ / Κεηαθέξεηαη ζηνλ Άγλσζην Πηξαηηώηε Πάββαην γύξσ ζηηο 

11:00 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 Βάζξν απνλνκψλ 1   

2 Ρξαπέδηα 26   

3 Θαξέθιεο 80   

    
Ξίλαθαο 5: Ξνηά & Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο Γηαδξνκήο / Κεηαθέξεηαη ζηε δηαδξνκή Θπξηαθή πξσί κε θνξηεγά (1 γηα θάζε 

ζηαζκό) 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

  
Βιέπε αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο 5α & 
5β 

    

    
Ξίλαθαο 6: Ξνηά & Αζιεηηθόο εμνπιηζκόο Αθεηεξίαο & Ρεξκαηηζκνύ / Κεηαθέξεηαη ζηνλ άγλσζην Πηξαηηώηε Θπξηαθή πξσί 

κε θνξηεγά 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 Ρξαπέδηα 78 ηα κεγαιχηεξα ηξαπέδηα γηα πνηά & ηα πην κηθξά γηα κεηάιιηα) 
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2 
Λεξά (25.704 ηεξκ. / 17 παιέηεο & 
6.048 Ονχρα / 4 παιέηεο) 

31,752 21 παιέηεο 

3 Ηζνηνληθά 7,776 6 παιέηεο 

4 Amita 22,300 9 παιέηεο & 73 27αδεο 

5 Κπαλάλεο 24,000 5 παιέηεο 

6 Πνθνιαηάθηα ΞΑΙΗΓΖ 24,000 4 κε 5 παιέηεο 

        

Ξίλαθαο 7: Ξαξαιαβή ηαηξηθνύ πιηθνύ από BETABET 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 Ηαηξηθά θξεβάηηα  20 16 ηκρ. Πχληαγκα & 4 Αιέα δαππείνπ 

2 Πηάλη γηα νξνχο 12 9 ηκρ. Πχληαγκα & 3 Αιέα δαππείνπ 

3 Ρξνρήιαηα θαξφηζηα 12 9 ηκρ. Πχληαγκα & 3 Αιέα δαππείνπ 

4 Ξαξαβάλ 14 11 ηκρ. Πχληαγκα & 3 Αιέα δαππείνπ 

5 Αλαπεξηθά ακαμίδηα 12 9 ηκρ. Πχληαγκα & 3 Αιέα δαππείνπ 

6 
Καλφκεηξα κε κπνπθαιάθη 
πγξαληήξα 

10 Πχληαγκα 

7 Απηληδσηήο 1 Πχληαγκα 

    
Ξίλαθαο 8: Ξαξαιαβή Αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ από ΝΑΘΑ 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 Ρξαπέδηα 0   

2 Θαξέθιεο 180 
Νη 100 θαξέθιεο κεηαθέξνληαη ζην Θέληξν Δγγξαθψλ ζηε HELLEXPO (Ι. 
Θεθηζίαο, Καξνχζη) θαη νη ππφινηπεο 80 ζηηο απνζήθεο ηνπ αλαδφρνπ γηα λα 
κεηαθεξζνχλ ζην Πχληαγκα ην Πάββαην πξσί. 

3 Βάζξν απνλνκψλ 1 
Κεηαθέξεηαη ζηηο απνζήθεο ηνπ αλαδφρνπ γηα λα κεηαθεξζεί ζην Πχληαγκα 
ην Πάββαην πξσί. 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΟΑΘΥΛΗΝΠ ΑΘΖΛΑΠ 2019 - ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΙΗΘΥΛ 

       
Ζκεξ/λία 

(θαη' 
εθηίκεζε) 

Ζκέξα 
(θαη' 

εθηίκεζε) 

Ώξα 
(θαη' 

εθηίκεζε) 
Ξεξηγξαθή εξγαζίαο 

πεύζπλνο 
Α.Ρ. 

Δξγνιάβνο - 
πεύζπλνο 

Απαηηήζεηο/ 
Γηεπθξηλήζεηο 

24-Oct-
19 

Ξέκπηε 
 

Κεηαθνξά απφ θεληξηθή 
εγθαηάζηαζε TAE KWON 
DO ζε απνζήθε TAE 
KWON DO ηξαπεδηψλ & 
θαξεθιψλ γηα ζπζθεπαζίεο 
πξντφλησλ  

Απνζήθε TAE 
KWON DO: 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

              

              

25-Oct-
19 

Ξαξαζθεπή           

              

26-Oct-
19 

Πάββαην           

              

27-Oct- Θπξηαθή           
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19 

              

28-Oct-
19 

Γεπηέξα   ΑΟΓΗΑ       

              

29-Oct-
19 

Ρξίηε           

              

              

30-Oct-
19 

Ρεηάξηε ? 

1ε παξαιαβή πνηώλ: ηα 
πνηά (πηλ. 2) 
παξαιακβάλνληαη απφ ηελ 
3Δ θαηφπηλ ζπλελφεζεο κε 
ηνλ ππεχζπλν  γηα ηελ 
νξηζηηθνπνίεζε ηεο 
ηνπνζεζίαο, ηεο εκέξαο, 
ηεο ψξαο θαζψο θαη ησλ 
απηνθηλήησλ πνπ ζα 
απνζηαιινχλ γηα ηελ 
παξαιαβή ησλ πνηψλ.  
ΞΟΝΠΝΣΖ: νη άδεηεο 
παιέηεο πνπ 
παξαδίλνληαη ζηελ 3Δ 
είλαη από ηνλ εξγνιάβν 

3Δ:  
Απνζήθε TAE 
KWON DO: 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

              

              

31-Oct-
19 

Ξέκπηε ? 

Κεηαθνξά ηεο πνζφηεηαο 
ησλ πνηψλ πνπ είλαη γηα 
ηηο ηζάληεο ησλ δξνκέσλ 
θαζψο θαη γηα Ρξνραία, 
Elite αζιεηέο θαη 
εζεινληέο απφ ηηο 
απνζήθεο ηνπ αλαδφρνπ 
ζε TAE KWON DO (πηλ. 2) 

Απνζήθε TAE 
KWON DO: 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

              

              

1-Nov-19 Ξαξαζθεπή 
επηβεβαίσζε 

εκέξαο & 
ψξαο 

Κεηαθνξά ηζαληψλ 
Δζεινληψλ απφ TAE 
KWON DO ζε ΠΔΓΑΠ 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ρξεηάδεηαη 
κηθξό θνξηεγάθη (πην 
κηθξό από 5κ.) 

ΠΔΓΑΠ:  
Απνζήθε TAE 
KWON DO: 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

      

2ε παξαιαβή πνηώλ: ηα 
πνηά (πηλ. 2α) 
παξαιακβάλνληαη απφ ηελ 
3Δ θαηφπηλ ζπλελφεζεο κε 
ηνλ ππεχζπλν  γηα ηελ 
νξηζηηθνπνίεζε ηεο 
ηνπνζεζίαο, ηεο εκέξαο, 
ηεο ψξαο θαζψο θαη ησλ 
απηνθηλήησλ πνπ ζα 
απνζηαιινχλ γηα ηελ 
παξαιαβή ησλ πνηψλ. 
ΞΟΝΠΝΣΖ: νη άδεηεο 
παιέηεο πνπ 
παξαδίλνληαη ζηελ 3Δ 
είλαη από ηνλ αλάδνρν 

3Δ:  
Απνζήθε TAE 
KWON DO: 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    
θαηφπηλ 

επηθνηλσλίαο 
κε 3Δ 

Ξαξαιαβή 30 νκπξειψλ 
απφ απνζήθε 3Δ (15ν ρικ. 
Αζελψλ - Ιακίαο) πνπ νη 
15 ζα κεηαθεξζνχλ ζηελ 
Αθεηεξία Καξαζσλίνπ ην 
Πάββαην 10.11.18 θαη νη 
ππφινηπεο 15 ζηνπο 
ζηαζκνχο ηξνθνδνζίαο 
ζηε δηαδξνκή καδί κε ηα 
ππφινηπα πιηθά ησλ 
ζηαζκψλ 

Απνζήθε 3Δ ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   
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ΞΟΝΠΝΣΖ: λα γίλεη 
επηθνηλσλία 2 εκέξεο 
πξηλ ηελ παξαιαβή κε 
ηνλ ππεύζπλν ηεο 3Δ. Ζ 
επηζηξνθή ησλ 
νκπξειώλ ζα γίλεη από 
ηνλ αλάδνρν ηε 
Γεπηέξα 11.11.19 

              

2-Nov-19 Πάββαην 9:00-………..         

              

              

3-Nov-19 Θπξηαθή 7:30 
Κεηαθνξά ξνπρηζκνχ 
Δζεινληψλ απφ Φσθηαλφ 
ζε Καξαζψλα 

Φσθηαλφο & 
Καξαζψλαο:  

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    9:00-……….. 
Γηαρσξηζκφο & ζπληήξεζε 
αζι. εμνπιηζκνχ ζε 
απνζήθε Ξαηαλίαο 

  
  

              

4-Nov-19 Γεπηέξα 07:00-…… 

Φφξησζε απφ απνζήθε 
TAE KWON DO ζε 
θνξηεγφ ησλ παιεηψλ κε 
ηα ραξηνθηβψηηα (πεξίπνπ 
1.400-1.500ηκρ.) πνπ 
πεξηέρνπλ ηηο ηζάληεο ησλ 
δξνκέσλ & κεηαθνξά ηνπο 
ζε δηπιαλφ ρψξν εληφο ηεο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ TAE 
KWON DO 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ην 
θνξηεγό/α απηό/α ζα 
θάλεη/νπλ όζα 
δξνκνιόγηα 
απαηηεζνύλ γηα ηε 
κεηαθνξά ησλ παιεηώλ 
ΡΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ 
ΚΔΡΑΡΔΘΖΘΔ ΓΗΑ 
ΡΟΗΡΖ ΓΗΑΡΗ ΓΔΛ ΖΡΑΛ 
ΔΡΝΗΚΝ ΡΝ TAE KWON 
DO 

Απνζήθε TAE 
KWON DO: 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    9:00 

Κεηαθνξά θηβσηίσλ κε 
αξηζκνχο απφ Θξνπζίνπ 10 
Αζήλα ζε TAE KWON DO 
(1 ή 2 δξνκνιφγηα) 

Θξνπζίνπ 10 Άλσ 
Θπςέιε - Αζήλα  

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    9:00 

Κεηαθνξά θηβσηίσλ κε 
αξηζκνχο απφ Ιαζθαξάηνπ 
5 Αζήλα ζε TAE KWON DO 
(1 ή 2 δξνκνιφγηα) 

Ιαζθαξάηνπ 5 - 
Άλσ Ξαηήζηα 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    
εθ' φζνλ 
ρεηαζηεί 

Κεηαθνξά θηβσηίσλ κε 
αξηζκνχο απφ Ιαζθαξάηνπ 
5 Αζήλα ζε TAE KWON DO 
(1 ή 2 δξνκνιφγηα) 

Ιαζθαξάηνπ 5 - 
Άλσ Ξαηήζηα  

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

              

5-Nov-19 Ρξίηε 7:30 

ΝΑΘΑ: πξνεξγαζία απφ 
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ 
γηα βγάιζηκν 85 
ηξαπεδηώλ, 310 
θαξεθιψλ & 1 βάζξνπ 
απνλνκψλ απφ κέξνο 
απνζήθεπζεο θνληά ζε 
ρψξν θφξησζεο 
θνξηεγψλ (πίλ. 
3)ΞΟΝΠΝΣΖ: 
ζπλλελόεζε κε 
ππεύζπλνπο ΝΑΘΑ αλ 
ρξεηάδεηαη λα γίλεη απηή 
ε δηαδηθαζία ή ζα καο 
ηα βγάινπλ εθείλνη 

ΝΑΘΑ:  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   
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    8:00 

Κεηαθνξά θηβσηίσλ κε 
αξηζκνχο απφ Θξνπζίνπ 10 
Αζήλα ζε TAE KWON DO 
(1 ή δξνκνιφγηα) 

Θξνπζίνπ 10 Άλσ 
Θπςέιε - Αζήλα  

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    8:00 

Κεηαθνξά θηβσηίσλ κε 
αξηζκνχο απφ Ιαζθαξάηνπ 
5 Αζήλα ζε TAE KWON DO 
(1 δξνκνιφγηo) 

Ιαζθαξάηνπ 5 - 
Άλσ Ξαηήζηα  

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    9:00 

Ξαξαιαβή πεξίπνπ 70 
θηγθιηδσκάησλ (1,80κ. 
χςνο Σ 2,5κ. πιάηνο) 
ρσξίο πφδηα απφ ΠΔΦ & 
κεηαθνξά ηνπο ζε Ξαλ. 
Πηάδην (Ξξνπχιαηα θνληά 
ζε άγαικα Δ. Αβέξσθ). 
Δπίζεο παξαιακβάλνληαη 
θαη 2 ζθάιεο δηαηηεηψλ 
βφιιευ. 

ΠΔΦ:  
Ξαλ. Πηάδην:  

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    10:00 

Φφξησζε & κεηαθνξά 
πιηθψλ απφ απνζήθε 
ΠΔΓΑΠ (Πθηγγφο ….) ζε 
TAE KWON DO (ρψξνο 
registration & απνζήθε) 

ΠΔΓΑΠ:  
TAE KWON DO:  

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    ? 
Κεηαθνξά 2 θαξνηζηψλ 
κεηαθνξάο πιηθψλ απφ Αγ. 
Θνζκά ζε Ξαλαζ. Πηάδην 

Αγ. Θνζκάο  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

              

6-Nov-19 Ρεηάξηε 8:00 

Ξαξαιαβή πιηθψλ απφ 
ΝΑΘΑ & κεηαθνξά ηνπο 
ζην Ξαλαζ. Πηάδην (πίλ. 3) 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ΝΗ 56 
ΘΑΟΔΘΙΔΠ 
ΚΔΡΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΗΠ 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΡΖΠ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ BEINOGLOU 
ΞΟΝΘΔΗΚΔΛΝ ΛΑ 
ΚΔΡΑΦΔΟΘΝΛ ΠΡΝΠ 
ΠΡΑΘΚΝΠ ΡΖΠ 
ΓΗΑΓΟΝΚΖΠ 

ΝΑΘΑ:  
Πηάδην:  

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    8:00 

1ε παξαιαβή 
θηγθιηδσκάησλ απφ 
εηαηξεία ελνηθίαζεο 
θηγθιηδσκάησλ & 
κεηαθνξά ηνπο ζηελ 
Αθεηεξία ζηνλ Καξαζψλα 
'- 535ηκρ. θηγθιηδσκάησλ 
1,20Σ2,0κ. 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ΚΔΡΑ ΑΞΌ 
ΑΗΡΖΚΑ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ 
ΔΛΝΗΘΗΑΠΖΠ 
ΘΗΓΘΙΗΓΥΚΑΡΥΛ ΡΑ 
ΘΑΓΘΔΙΑ ΚΑΕΔΝΛΡΑΗ 
ΑΞΌ ΑΡΖΛ ΡΖΛ 
ΡΟΗΡΖ 5.11.19 ΘΑΗ Ν 
ΑΛΑΓΝΣΝΠ ΠΡΔΙΛΔΗ 
ΔΟΓΑΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 
ΠΔ ΑΦΔΡΖΟΗΑ ΓΗΑ ΡΝ 
ΜΔΦΝΟΡΥΚΑ 

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    9:00 

Φφξησζε απφ απνζήθε 
ΠΔΓΑΠ ζηελ Ξαηαλία ζε 
Αθεηεξία (πίλ. 1) 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ΘΑΙΝ ΘΑ 
ΖΡΑΛ ΛΑ ΔΣΝΛ 
ΦΝΟΡΥΘΔΗ ΓΗΑ ΛΑ 
ΚΖΛ ΜΔΣΑΠΡΝΛ ΘΑΗ 
OΗ 15 ΝΚΞΟΔΙΔΠ ΡΖΠ 
3Δ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΦΔΡΖΟΗΑ 
ΑΞΌ ΑΞΝΘΖΘΖ 
ΔΟΓΝΙΑΒΝ 

Ξαηαλία:  
Αθεηεξία:  

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   
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    9:30 

2ε παξαιαβή 
θηγθιηδσκάησλ / 
697ηκρ. απφ εηαηξεία 
ελνηθίαζεο θηγθιηδσκάησλ 
& κεηαθνξά ηνπο ζε Ξαλ. 
Πηάδην (πίλ. 6): 
'- 497ηκρ. ησλ 1,20Σ2,0κ. 
'- 200ηκρ. ησλ 
2,20Σ2,00κ. 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ΚΔΡΑ ΑΞΌ 
ΑΗΡΖΚΑ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ 
ΔΛΝΗΘΗΑΠΖΠ 
ΘΗΓΘΙΗΓΥΚΑΡΥΛ ΡΑ 
ΘΑΓΘΔΙΑ ΚΑΕΔΝΛΡΑΗ 
ΑΞΌ ΑΡΖΛ ΡΖΛ 
ΡΟΗΡΖ 5.11.19 ΘΑΗ Ν 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ ΠΡΔΙΛΔΗ 
ΔΟΓΑΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 
ΠΔ ΞΑΛ. ΠΡΑΓΗΝ ΓΗΑ ΡΝ 
ΜΔΦΝΟΡΥΚΑ 

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    10:00 

Φφξησζε & κεηαθνξά 
αζι. εμνπιηζκνχ 
Ρεξκαηηζκνχ απφ απνζήθε 
ΠΔΓΑΠ ζηελ Ξαηαλία ζε 
Ξαλαζ. Πηάδην (πίλ. 1β). 
Δπίζεο ν αζι. εμνπιηζκφο 
ηεο Γηαδξνκήο θαη ηεο 
Αζήλαο (Ι. Βαζ. Ακαιίαο & 
Βαζ. Όιγαο) κεηαθέξεηαη 
ζε απνζήθεο ΔΟΓΝΙΑΒΝ 
(πίλ. 1α) πξνθεηκέλνπ λα 
θνξησζεί ην Πάββαην 
10.11.18 ζηα θνξηεγά ηεο 
δηαδξνκήο θαη λα 
παξαδνζεί ζηα πην πάλσ 
ζεκεία ζην θέληξν ηεο 
Αζήλαο. 

Ξαηαλία:  
Ξαλαζ. Πηάδην: 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

              

              

7-Nov-19 Ξέκπηε 10:00 

Κεηαθνξά λεξψλ ζε 
ΡΟΝΣΑΗΑ (24 24αδεο ζε 
πνδ/λζε Ρξνραίαο 
Αζελψλ & 15 24αδεο ζε Β' 
Ρ.Ρ. Β/Α Αηηηθήο) 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ 
κπνξεί λα ηα 
παξαιάβνπλ κφλνη ηνπο 

    10:00 

Κεηαθνξά πνηψλ ζε 
μελνδρείν Elite αζιεηψλ 
HILTON (15 24αδεο & 17 
12αδεο powerade) 

Hilton ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    
θαηφπηλ 

ζπλελλφε- 
ζεο 

Ξαξαιαβή 25.000ηκρ. 
ελεξγεηαθψλ κπαξψλ απφ 
εηαηξεία ρνξεγφ ή 
πξνκεζεπηή (πεξίπνπ 6,5 
παιέηεο). 
ΡΑ ΞΑΟΔΓΩΠΔ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΠΡΝ TAE KWON DO 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

              

              

8-Nov-19 Ξαξαζθεπή 9:00-12:00 

Ξαξαιαβή κπαλαλψλ απφ 
αληηπξφζσπν ηεο Chiquita, 
δηαρσξηζκφο ηνπο (Ξαλ. 
Πηάδην & δηαδξνκή) & 
απνζήθεπζή ηνπο ζε 
απνζήθε ηνπ αλαδφρνπ 
(πηλ. 8) 

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   
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    8:00 

3ε παξαιαβή 
θηγθιηδσκάησλ / 
1.068ηκρ. 1,20Σ2,0κ. 
απφ εηαηξεία ελνηθίαζεο 
θηγθιηδσκάησλ θαη 
κεηαθνξά ηνπο ζε 
δηαδξνκή & εθθηλήζεηο 
αγψλσλ ην Πάββαην πξσί 
(πηλ. 6): 
'- 465ηκρ. 1,20Σ2,0κ. γηα 
κεηαθνξά ηνπο ην 
Πάββαην ζε: 160ηκρ. ζηε 
δηαδξνκή, 275ηκρ. ζηε Ι. 
Ακαιίαο γηα Δθθηλήζεηο 5 & 
10ρικ. & 30ηκρ. ζηελ 
εθθίλεζε ησλ 1.200κ. 
Ξαηδηθνχ Αγψλα ζηα 
ινπινπδάδηθα ηεο Βνπιήο 
'- 426ηκρ. 1,20Σ2,0κ. γηα 
κεηαθνξά ηνπο ην 
Πάββαην ζηελ Ζξ. Αηηηθνχ 
'- 177ηκρ. 1,20Σ2,00κ. γηα 
κεηαθνξά ηνπο ζε 
παξάδνζε ξνπρηζκνχ: 
55ηκρ. ζε δηάδξνκν 
Αίγιεο, 55ηκρ. ζε 
δηάδξνκν θνληά ζηελ Ι. 
Ακαιίαο & 67ηκρ. ζε Βαζ. 
Όιγαο  

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    8:00 

4ε παξαιαβή 
θηγθιηδσκάησλ 
/192ηκρ. 
1,20Σ2,0κ.απφ απνζήθεο 
Γ. Αζελαίσλ θαη κεηαθνξά 
ηνπο ην Πάββαην πξσί ζε 
Βαζ. Όιγαο γηα ξνπρηζκφ 
Καξαζσλίνπ  

Γ. Αζελαίσλ: 
Θεθηζζνχ & 
Θαβάιαο 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    8:00 

Ξαξαιαβή πγεηνλνκηθνχ 
πιηθνχ απφ εηαηξεία 
BETABET ζε Γαιάηζη: 30 
θξεβάηηα, 18 ηξνρήιαηα, 
18 ζηαηφ, 18 παξαβάλ & 
25 αλαπεξηθά ακαμίδηα 
(πίλ. 7) & παξάδνζή ηνπο 
ζε Ξαλαζ. Πηάδην 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ζα 
απαηηεζνύλ 2 θνξηεγά 
γηα λα ηα παξαιάβνπλ 
όια καδί 

BETABED:  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    10:00 
Ξαξαιαβή επαίζζεηνπ 
πιηθνχ απφ BETANET ζε 
Ξαλ. Πηάδην 

BETABED:  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    11:00 

Ξαξαιαβή 3ηκρ. 
ηξνρήιαησλ απφ Αγ. 
Θνζκά & 2 θνξείσλ απφ 
ΠΔΓΑΠ & κεηαθνξά ηνπο 
ζε Ξαλ. Πηάδην 

Αγ. Θνζκάο:  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    13:00 

Ξαξαιαβή απφ απνζήθε 
ζε TAE KWON DO ησλ 
ελεξγεηαθψλ κπαξψλ γηα 
δηαδξνκή (πηλ. 13.3), ησλ 
πιαζηηθψλ πνηεξηψλ (πίλ. 
11), ησλ ζθνπγγαξηψλ ζε 
ζαθθνχιεο (πίλ. 12) & ησλ 
ηζνζεξκηθψλ, γαληηψλ, 
ζαθθνπιψλ ζθνππηδηψλ & 
κεηαθνξά ηνπο ζηνλ 
αλάδνρν γηα λα 
θνξησζνχλ ζηα θνξηεγά 
ησλ ζηαζκψλ θαη λα 
κεηαθεξζνχλ ζηε 

Απνζήθε TAE 
KWON DO: 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   
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δηαδξνκή. 

              

9-Nov-19 Πάββαην 6:00 

Ξαξάδνζε-κνίξαζκα ησλ 
441ηκρ. θηγθιηδσκάησλ 
ηνπ ΠΔΓΑΠ ζε δηαδξνκή & 
ησλ 642ηκρ. ηεο εηαηξίαο 
ελνηθίαζεο θηγθιηδσκάησλ 
σο εμήο: 160ηκρ. ππφινηπα 
ζε δηαδξνκή, 275ηκρ. ζε 
εθθηλήζεηο 5 & 10ρικ., 
30ηκρ. ζε εθθίλεζε 
1.200κ., 67 ηκρ. ζε Βαζ. 
Όιγαο γηα ξνπρηζκφ 
Καξαζσλίνπ), 55ηκρ. ζε 
πάξθηλγθ Αίγιεο & 55ηκρ. 
ζε δηάδξνκν θνληά ζε Ι. 
Ακαιίαο. 
ΞΟΝΠΝΣΖ: Ζ δηαδξνκή 
πξνηείλεηαη λα ρσξηζηεί 
ζε 2 ή πεξηζζόηεξα 
κέξε θαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα 
αλάινγα απηνθίλεηα 
γηα λα νινθιεξσζεί ε 
δηαδηθαζία πην 
γξήγνξα. 

ΠΔΓΑΠ:  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    7:30-….. 

Φφξησζε πεξίπνπ 180 
παιεηψλ κε ηα 
ζπζθεπαζκέλα πνηά 
(ραξηφθνπηεο πάλσ ζε 
παιέηεο) απφ απνζήθε 
TAE KWON DO & 
παξάδνζή ηνπο ζε Ξαλ. 
Πηάδην. Δπίζεο 
θνξηψλνληαη θαη ηα 
ππφινηπα λεξά, ηζνηνληθά 
θαη Amita πνπ έρνπλ 
πεξηζεχζεη ζην TAE KWON 
DO.  
ΞΟΝΠΝΣΖ: θαηά ηελ 
θόξησζε & ηελ 
εθθόξησζε ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ 
clarks ηΝ ΔΟΓΝΙΑΒΝ. 
ΘΑΙΝ ΘΑ ΖΡΑΛ ΠΡΝ 
ΞΑΛ. ΠΡΑΓΗΝ ΛΑ 
ΓΗΑΡΔΘΝΛ 2 CLARKS 
ΓΗΑΡΗ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔ 
ΞΝΙ Ζ ΝΙΖ 
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ. 
 
ΠΖΚΔΗΥΠΖ: 4 παιέηεο 
κε πνηά ζα 
παξαδνζνύλ ζηηο πάλσ 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ξαλ. 
Πηαδίνπ (Αξρηκήδνπο) 
καδί κε 5 θνύηεο 
κπαλάλεο ην Πάββαην 
απόγεπκα. 
Ρα πιηθά ζηελ 
Αξρηκήδνπο ζα 
κεηαθεξζνύλ κε ην 
θνξηεγό πνπ ζα 
κεηαθέξεη ηα λεξά ζε 
πάξθηλγθ Αίγιεο & 
δηάδξνκν Εαππείνπ 
αξγά ην απόγεπκα γηαηί 
ε ληαιίθα δελ έρεη 
πξόζβαζε ζηελ 

Απνζήθε TAE 
KWON DO: 
Ξαλαζ. Πηάδην:  

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ ΠΔΓΑΠ:  
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Αξρηκήδνπο 

    7:30-….. 

Κεηαθνξά & παξάδνζε 
λεξψλ & Amita ζε Ξαλαζ. 
Πηάδην (πηλ. 2γ) 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ΡΑ ΛΔΟΑ 
ΘΑΗ ΞΝΡΑ ΓΗΑ ΞΑΛΥ 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ, 
ΦΥΘΗΑΛΝ, ΞΑΟΘΗΛΓΘ 
ΡΖΠ ΑΗΓΙΖΠ ΘΑΗ 
ΓΗΑΓΟΝΚΝ ΕΑΞΞΔΗΝ 
ΜΔΦΝΟΡΥΛΝΛΡΑΗ ΠΔ 
ΘΑΞΝΗΝ ΠΖΚΔΗΝ ΠΡΝ 
ΞΑΛ. ΠΡΑΓΗΝ ΘΑΗ ΠΡΗΠ 
17:00 Ή 18:00 ΘΑ 
ΚΔΡΑΦΔΟΘΝΛ ΚΔ 
ΦΝΟΡΖΓΝ 5κ. ή 6κ. ΚΔ 
ΓΟΑΙΗΘΖ ΞΝΟΡΑ 
ΠΡΑ ΞΑΟΑΞΑΛΥ 
ΠΖΚΔΗΑ 
ΞΟΝΘΔΗΚΔΛΝ ΛΑ 
ΚΖΛ ΘΙΑΞΝΛ. 
ΔΞΗΠΖΠ 
ΚΔΡΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΘΑΗ 
ΡΑ ΞΟΑΓΚΑΡΑ 
(κπαλάλεο & παιέηεο 
κε θνύηεο πνηώλ) ΠΡΗΠ 
ΞΑΛΥ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
ΞΑΛ. ΠΡΑΓΗΝ ΠΔ 
ΑΟΣΗΚΖΓΝΠ 

Ξαλαζ. Πηάδην:  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    8:00 

Φφξησζε & κεηαθνξά 
αζι. εμνπιηζκνχ απφ 
απνζήθεο ΔΟΓΝΙΑΒΝ ζε 
θέληξν Αζήλαο (Ι. 
Ακαιίαο, Ινπινπδάδηθα 
Βνπιήο, Βαζ. Όιγαο, 
πάξθηλγθ Αίγιεο & 
δηάδξνκν Εαππείνπ (πίλ. 
1α) 

Ξαηαλία:  
 
Ξαλ. Πηάδην: 
 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    8:00 

Ξαξάδνζε-κνίξαζκα ησλ 
426ηκρ. θηγθιηδσκάησλ 
απφ εηαηξία ελνηθίαζεο 
θηγθιηδσκάησλ ζε Ζξ. 
Αηηηθνχ.  
ΞΟΝΠΝΣΖ: ζηελ Ζξ. 
Αηηηθνύ ηα 
θηγθιηδώκαηα 
ηνπνζεηνύληαη ην έλα 
δίπια ζην άιιν 
ζύκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηνπ 
ππεπζύλνπ ηνπ Α.Ρ. 

Ζξ. Αηηηθνχ:  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    8:00 

Ξαξάδνζε-κνίξαζκα ησλ 
195ηκρ. θηγθιηδσκάησλ 
απφ Γ. Αζήλαο ζε Βαζ. 
Όιγαο γηα ξνπρηζκφ 
Καξαζσλίνπ 

Βαζ. Όιγαο  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   
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    9:00 

Φφξησζε & κεηαθνξά ησλ 
παιεηψλ κε ηα κεηάιιηα, 
ηηο κπαλάλεο, ηα 
ηζνζεξκηθά θαη ηηο 
ελεξγεηαθέο κπάξεο (Bars) 
(πίλ. 13.4) απφ TAE KWON 
DO ή απνζήθε 
ΔΟΓΝΙΑΒΝ ζε Ξαλαζ. 
Πηάδην 
ΞΟΝΠΝΣΖ: νη παιέηεο 
κε ηα κεηάιηα ζα 
μεθνξησζνύλ θαη ζα 
κεηαθεξζνύλ εληόο ηνπ 
Ξαλαζ. Πηαδίνπ κε ην 
clark πνπ ζα 
μεθνξηώζεη ηηο παιέηεο 
κε ηα πνηά    

Ξαλαζ. Πηάδην: ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    9:00 

Φφξησζε ησλ θνξηεγψλ 
γηα κεηαθνξά αζι. 
Δμνπιηζκνχ, πνηψλ 
κπαλαλψλ θ.α. ζε 
δηαδξνκή Καξαζσλίνπ 
ΞΟΝΠΝΣΖ: 
'- ΘΑ ΓΝΘΔΗ 
ΜΔΣΥΟΗΠΡΔΗ 
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔ ΡΑ 
ΙΗΘΑ ΑΛΑ ΠΡΑΘΚΝ & 
ΦΝΟΡΖΓΝ. ΡΑ 
ΡΟΑΞΔΕΗΑ ΠΡΝ 10ν 
ΣΙΚ. ΔΗΛΑΗ ΑΞΝ ΠΔΓΑΠ 
22 & ΝΑΘΑ 7  
'- ΡΝ ΦΝΟΡΖΓΝ ΡΝ 
ΠΡΑΘΚΝ ΡΥΛ 5ρικ. 
ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ 
ΞΑΟΑΚΔΗΛΔΗ ΘΑΗ ΓΗΑ 
ΡΝΛ ΑΞΝΓΔΚΑΡΗΛΝ 
ΑΓΥΛΑ (ζα θνξησζνύλ 
ηα πιηθά γηα λα κελ 
θιαπνύλ) 
'- ΛΑ ΚΖΛ ΜΔΣΑΠΡΝΛ 
ΝΗ 15 ΝΚΞΟΔΙΔΠ ΡΖΠ 
3Δ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΑΓΟΝΚΖ 

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    10:00 
Κεηαθνξά πιηθνχ απφ 
γξαθεία ΠΔΓΑΠ ζε Ξαλαζ. 
Πηάδην 

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    10:00-13:00 

Ξαξάδνζε κπαλαλψλ ζε 
Ξαλαζ. Πηάδην 
(Ξξνπχιαηα). 
ΞΟΝΠΝΣΖ: 5 θνύηεο κε 
κπαλάλεο ζα 
κεηαθεξζνύλ ζηηο 
πάλσ εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ Ξαλ. Πηαδίνπ νδόο 
Αξρηκήδνπο (πηλ. 8) 
καδί κε ηηο 4 παιέηεο κε 
ηα πνηά ην απόγεπκα 
ηνπ Παββάηνπ. 

Ξαλαζ. Πηάδην:  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    
Ξνιχ πξσί 
ή κεηά ηηο 

14:30 

Κεηαθνξά & παξάδνζε 
ησλ πνηψλ ζε Αθεηεξία 
(πηλ. 2β) 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ 
ΛΑ ΞΑΟΣΔΗ ΘΑΗ ΈΛΑ 
ΚΗΘΟΝ ΦΝΟΡΖΓΑΘΗ ΚΔ 
ΓΟΑΙΗΘΖ ΞΝΟΡΑ ΓΗΑ 
ΛΑ ΞΔΟΑΠΔΗ ΘΑΡΥ ΑΞΌ 
ΡΖΛ ΑΤΗΓΑ ΘΑΗ ΛΑ ΡΑ 
ΞΑΔΗ ΘΝΛΡΑ ΠΡΝ 
ΓΖΞΔΓΝ ή 
ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΑ CLARK 

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   
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14:00 ή πην 
αξγά αθφκε 

Φφξησζε κηθξνχ 
θνξηεγνχ γηα 
αλαηξνθνδφηεζε ζηαζκψλ 
κε 1 παιέηα λεξά & 1 
παιέηα ηζνηνληθά 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    
17:00 ή 
18:00 

Κεηαθνξά & παξάδνζε 
λεξψλ ζε πάξθηλγθ Αίγιεο, 
δηάδξνκν Εαππείνπ θαζψο 
πιηθψλ ζε πάλσ 
εγθαηαζηάζεηο Ξαλ. 
Πηαδίνπ (πίλ. 2γ & πίλ. 8 & 
3 παιέηεο κε πνηά ζε 
θνχηεο). Δπίζεο 
παξάδνζε 20 θαξεθιώλ 
ζε ηέληεο απνδπηεξίσλ 
(10ηκρ. γηα Άλδξεο & 
10ηκρ. γηα Γπλαίθεο) 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ΝΙΑ ΡΑ 
ΞΑΟΑΞΑΛΥ ΔΣΝΛ 
ΞΑΟΑΓΝΘΔΗ ΠΔ 
ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ 
ΠΖΚΔΗΝ ΠΡΝ ΞΑΛ. 
ΠΡΑΓΗΝ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΥΗ. 

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    18:00-20:00 

Κεηαθνξά πιηθψλ 
Πηαζκνχ ζην 40νρικ. 
(Κέγαξν Κνπζηθήο) απφ 
απνζήθε ηνπ αλαδφρνπ  

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    
18:00 ή 
19:00 

Ξαξαιαβή πξνζσπηθψλ 
πνηψλ αζιεηψλ απφ TAE 
KWON DO (Ξαλ/λην 
Ξξση.) 
Ρα πνηά παξακέλνπλ 
θνξησκέλα ζην θνξηεγφ 
θαη παξαδίδνληαη Θπξηαθή 
πξσί ζηε δηαδξνκή. 

ΡΑΔ KWON DO:  
πεχζπλνη Θξηηέο:  

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    18:00 
Κεηαθνξά 55 θνισλάθηα 
απφ TAE KWON DO ζε 
Ξαλ. Πηάδην  

ΡΑΔ KWON DO:  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    21:00 

Ξαξαιαβή απφ TAE KWON 
DO πιηθά ηνπ ΠΔΓΑΠ ηα 
νπνία & παξαδίδνληαη ζηα 
γξαθεία ηνπ ΠΔΓΑΠ ή ζηελ 
απνζήθε ηνπ ΠΔΓΑΠ (νδφο 
Πθηγγφο), αθξηβψο πίζσ 
απφ ηνλ ΠΔΓΑΠ) 

TAE KWON DO: 
ΠΔΓΑΠ  

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    21:00 

Ξαξαιαβή απφ ην TAE 
KWON DO ησλ πιηθψλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ 
απνζήθε ηνπ ΠΔΓΑΠ ζηελ 
Ξαηαλία (100 παιέηεο θαη 
ραξηνθηβψηηα).ΞΟΝΠΝΣΖ: 
ΞΔΟΠΗ ΓΔΛ 
ΞΑΟΑΓΝΘΖΘΑΛ ΝΗ 100 
ΞΑΙΔΡΔΠ ΠΔ ΞΑΗΑΛΗΑ 

TAE KWON DO: 
Ξαηαλία:  

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

              

10-Nov-
19 

Θπξηαθή 
03:00-07:00 
ή αξγφηεξα  

Σξεζηκνπνηήζεθε γηα 
απνζήθεπζε ησλ 
κπαινληψλ ζην ρψξν ηνπ 
Εαππείνπ 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    5:00 

Κεηαθνξά & εγθαηάζηαζε 
ησλ 41 ρηιηνκεηξηθψλ 
ελδείμεσλ ζηε Γηαδξνκή 
ηνπ Καξαζσλίνπ (ην 42ν 
ρικ. παξαδίδεηαη ην 
Πάββαην ζην Ξαλαζ. 
Πηάδην). 

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    6:00 

Κεηαθνξά & εγθαηάζηαζε 
ησλ ρηιηνκεηξηθψλ 
ελδείμεσλ ζηε Γηαδξνκή 
ησλ Αγψλσλ Γξφκνπ 5 & 
10ρικ., ζχκθσλα κε 

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   
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πιάλν.  
ΞΟΝΠΝΣΖ: ζα πξέπεη 
λα θνξησζνύλ 
ζύκθσλα κε πιάλν γηα 
λα κπνξνύλ λα 
θαηεβαίλνπλ πην 
εύθνια 

    
βιέπε αλαι. 

Ξίλαθα 

Κεηαθνξά κε θνξηεγά 
ησλ πιηθψλ ησλ ζηαζκψλ 
ζε δηαδξνκή Καξαζσλίνπ 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ΠΚΦΥΛΑ 
ΚΔ ΑΛΑΙΡΗΘΖ 
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔ ΡΑ 
ΙΗΘΑ, ΡΑ ΥΟΑΟΗΑ, ΡΗΠ 
ΡΝΞΝΘΔΠΗΔΠ ΘΑΗ ΡΝΠ 
ΞΔΘΛΝΠ ΡΥΛ 
ΠΡΑΘΚΥΛ 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    6:00-8:50 

Κεηαθνξά ησλ 
πξνζσπηθψλ πνηψλ ησλ 
αζιεηψλ ζηε Γηαδξνκή 
(πίλ. 9). Ξαξαδίλνπκε 
πξψηα ζην 40νρικ. (φπνπ 
ππάξρεη security) θαη κεηά 
μεθηλάκε απφ ην 5νρικ. 
ζηνλ Ρχκβν ζηηο 7:40. 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ν νδεγόο 
ηνπ θνξηεγνύ δίλεη 
ξαληεβνύ κε ηνλ Θξηηή 
ζε ζεκείν ζηελ Αζήλα 
πεξίπνπ ζηηο 6:00 

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ 

Ππλαληεζε 6:00 κε 
ππεχζπλν θξηηή 

    7:30-17:30 

Ρν κηθξφ θνξηεγφ γηα 
αλαηξνθνδφηεζε ζηαζκψλ 
παξθάξεη ζην 22,5ρικ. ζην 
Ξηθέξκη θαη ηξνθνδνηεί 
ηνπο ζηαζκνχο κε πνηά ζε 
πεξίπησζε έιιεηςεο. Πε 
πεξίπησζε πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηεζνχλ 
παξαδίδεη ηα πνηά ζην 
ίδξπκα πνπ ζα νξηζηεί απφ 
ηελ Ν.Δ. 
ΞΟΝΠΝΣΖ: θηλείηαη ζηε 
δηαδξνκή κόλν κεηά 
από εληνιή ηνπ θ. 
Γνύζε Γηώξγνπ 

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    9:10 
Αξρή καδέκαηνο ρικ. 
ελδείμεσλ Αγψλα Γξφκνπ 
10ρικ. ζχκθσλα κε πιάλν 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    9:30 

Μεθίλεκα καδέκαηνο 
πιηθψλ απφ Αθεηεξία. 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ην θνξηεγό 
ζηαζκεύεη ζηε Πνπιίνπ 
θαη κεηά ηελ 
αλαρώξεζε ησλ 
δξνκέσλ καδεύεη ηα 
πιηθά. 

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    10:20-17:30 

Μεθίλεκα καδέκαηνο 
θηγθιηδσκάησλ δηαδξνκήο 
Καξαζσλίνπ (αξρή επφ 
εθθίλεζε Καξαζσλίνπ). 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ΡΑ 
ΦΝΟΡΖΓΑ ΞΝ ΘΑ 
ΚΑΕΔΤΝΛ ΡΑ 
ΘΗΓΘΙΗΓΥΚΑΡΑ ΡΝ 
1νπ ΚΔΟΝΠ ΡΖΠ 
ΓΗΑΓΟΝΚΖΠ 
ΞΑΟΘΑΟΝΛ ΠΡΝ 
ΝΙΚΞΗΑΘΝ 
ΞΑΟΘΗΛΓΘ ΠΡΖΛ ΝΓΝ 
ΠΝΙΗΝ ΘΑΗ 
ΑΘΝΙΝΘΝΛ ΡΝΛ 

 

ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ: 
εξγαηηθό 
πξνζσπηθό 
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ΡΔΙΔΡΑΗΝ ΓΟΝΚΔΑ 
(ώξα άθημεο ζε 
Αθεηεξία ην αξγόηεξν 
05:00). ΡΑ ΞΝΙΝΗΞΑ 
ΦΝΟΡΖΓΑ ΠΔ 
ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΑ 
ΠΖΚΔΗΑ ΡΖΠ 
ΓΗΑΓΟΝΚΖΠ 

    10:30 

Αξρή πεξηζπιινγήο αζι. 
εμνπιηζκνχ & ησλ 
νκπξειψλ ηεο 3Δ (1 ζε 
θάζε ζηαζκφ) & 
πεξηζεχνπκελσλ πνηψλ θαη 
παιεηψλ απφ Πηαζκνχο 
ηεο δηαδξνκήο ηνπ 
Καξαζσλίνπ κε ηα 
θνξηεγά πνπ ηα πήγαλ 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 
(σξάξην) ησλ ππεπζχλσλ 
ησλ ζηαζκψλ. Ηδηαίηεξε 
κέξηκλα ζα πξέπεη λα 
δνζεί γηα ην κάδεκα ηνπ 
Πηαζκνχ ζην 40νρικ. 
(Κέγαξν Κνπζηθήο).  

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    16:20 
Αξρή καδέκαηνο ρικ. 
ελδείμεσλ Αγψλα Γξφκνπ 
5ρικ. ζχκθσλα κε πιάλν 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    16:30 

Μεθίλεκα πεξηζπιινγήο 
θηγθιηδσκάησλ απφ 
Αθεηεξία 5 & 10ρικ. ζηε 
Ι. Βαζ. Ακαιίαο. Δπίζεο 
απφ Ξαλεπηζηεκίνπ, 
Αθαδεκίαο θαη Βαζ. Πνθίαο 
(ινπινπδάδηθα Βνπιήο) 
απφ αθεηεξία παηδηθνχ 
αγψλα 1.200κ. Θαηφπηλ 
θεχγεη θαη επαλέξρεηαη γηα 
λα καδέςεη ηα ππφινηπα 
θηγθιηδψκαηα. 
Ξξνζνρή: ζηηο 16:00 ζα 
πξέπεη λα είλαη 
παξθαξηζκέλν επί ηεο 
Βαζ. Ακαιίαο ζην ύςνο 
ησλ Πηειώλ ηνπ 
Νιπκπίνπ Γηόο γηα λα 
μεθηλήζεη ην κάδεκα 

  
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ: 
εξγαηηθό 
πξνζσπηθό 

  

    17:30-……. 

Ξαξαιαβή φισλ ησλ 
πιηθψλ πνπ έρνπλ 
κεηαθεξζεί ζην Ξαλαζ. 
Πηάδην θαη ζηηο γχξσ 
πεξηνρέο. 
ΞΟΝΠΝΣΖ: 
πξνηεξαηόηεηα ζα 
πξέπεη λα δνζεί ζην 
κάδεκα ησλ πνηώλ 
πξνθεηκέλνπ λα κε 
γίλεη "πιηάηζηθν" θαζώο 
θαη ησλ θηγθιηδσκάησλ 
πνπ βξίζθνληαη επί ηεο 
Βαζ. Θσλ/λνπ & Βαζ. 
Όιγαο. Νη ληαιίθεο θαη 
ηα θνξηεγά ζα 
βξίζθνληαη 
παξθαξηζκέλα επί ηεο 
Αξδεηηνύ πξηλ ην 
θαλάξη ηεο Κάξθνπ 
Κνπζνύξνπ. 

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

    17:30 

SOS: Ξαξαιαβή 
εμνπιηζκνύ από 
BETABED θαη παξάδνζή 
ηνπο ζε απνζήθεο 

BETABED:  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   
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εηαηξείαο (Ρν θνηεγό 
καδεύεη πξώηα ην 
ηαηξείν ζηελ Βαζ. 
Όιγαο) 

    17:30 

Ξαξαιαβή πιηθψλ απφ 
Ξαλαζ. Πηάδην πνπ 
πξννξίδνληαη γηα γξαθεία 
ΠΔΓΑΠ 
ΞΟΝΠΝΣΖ: ΛΑ ΓΝΘΔΗ 
ΞΟΝΡΑΗΟΔΝΡΖΡΑ ΠΡΑ 
ΙΗΘΑ ΡΝ ΠΔΓΑΠ 

 
ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

              

11-Nov-
19 

Γεπηέξα 8:00-…. 
Ξαξάδνζε φισλ ησλ 
πιηθψλ ζηα ζεκεία απφ ηα 
νπνία κεηαθέξζεθαλ  

  ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ   

 

ΚΑΟΑΘΥΛΗΝΠ ΑΘΖΛΑΠ 2019 - ΞΗΛΑΘΔΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ - ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΙΗΘΝ ΓΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

    
Ξίλαθαο 1: Θηγθιηδώκαηα & αζι. εμνπιηζκόο από απνζήθε ΠΔΓΑΠ ζε Ξαηαλία ζηελ Αθεηεξία Καξαζσλίνπ 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 Ξηλαθίδα κε βάζε "First Aid" 1   

2 Ξηλαθίδα κε βάζε "Information Desk" 1   

3 
Θαξφηζη κεηαθνξάο πιηθψλ απφ 
Ξαηαλία 

1   

4 Κπιε χθαζκα γηα θάγθεια   φηη πνζφηεηα ππάξρεη 

    
Ξίλαθαο 1α: Κεηαθνξά αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ από απνζήθε ΠΔΓΑΠ ζε Ξαηαλία ζε απνζήθε ηνπ αλαδόρνπ 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 
Θάγθεια ηχπνπ Δ.Ι.Ξ.Α. ρακειά 
(χςνο 1,20κ. Σ πιάηνο 2κ.):  

391 
Γηαδξνκή (απνζεθεχνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ αλαδφρνπ θαη 
κεηαθέξνληαη ζηε δηαδξνκή ην Πάββαην πξσί) 

2 Ρξαπέδηα κεγάια ηχπνπ 2004: 79 
Γηαδξνκή (απνζεθεχνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ αλαδφρνπ θαη 
κεηαθέξνληαη ζηε δηαδξνκή ην Πάββαην πξσί) 

3 
Ρξαπέδηα ΠΔΓΑΠ πιαζηηθά απφ 
Ξαηαλία (παιαηά αγνξά): 

206 
Γηαδξνκή (απνζεθεχνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ αλαδφρνπ θαη 
κεηαθέξνληαη ζηε δηαδξνκή ην Πάββαην πξσί) 

4 
Ρξαπέδηα ΠΔΓΑΠ πιαζηηθά ΛΔΑ 
ΑΓΝΟΑ 2018: 

180 

Ξαξαδίδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο ηνπ 
αλαδόρνπ. Από απηά ηα 17 πξνζηίζεληαη ζηα ηξαπέδηα γηα ηε 
δηαδξνκή & ηα 163 κεηαθέξνληαη ζην Ξαλαζελατθό Πηάδην  
εθ ησλ νπνίσλ ηα 5ηκρ. Πηηο πάλσ εγθαηαζηάζεηο 

5 Γνρεία Λεξνχ:  30 
Γηαδξνκή Καξαζσλίνπ / λα είλαη γεκάηα κε λεξφ απφ ηελ Ξαηαλία ή 
λα γεκίζνπλ ζηηο απνζήθεο ηνπ αλαδφρνπ 

6 Ιεθάλεο πιαζηηθέο: 42 Γηαδξνκή Καξαζσλίνπ 

7 

Ρακπέια "Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα" 
ή ε Διιεληθή Πεκαία: βιέπε 
αλαιπηηθή θαηάζηαζε πιηθψλ 
ζηαζκψλ  

8 Γηαδξνκή Καξαζσλίνπ 

8 
Κεγάια βαξέιηα κπιε (γηα κνίξαζκα 
κεηαιιίσλ) 

7   

9 
Ξηλαθίδεο κε βάζε γηα παξαιαβή - 
παξάδνζε ξνπρηζκνχ 10ρικ. 

53 
Αζήλα / ζε δηάδξνκν Αίγιεο (απνζεθεχνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ 
αλαδφρνπ θαη κεηαθέξνληαη ην Πάββαην κεζεκέξη) 

10 
Ξηλαθίδεο κε βάζε γηα παξαιαβή - 
παξάδνζε ξνπρηζκνχ 5ρικ. 

53 
Αζήλα / ζε 2ν δηάδξνκν Εαππείνπ (απνζεθεχνληαη ζηηο απνζήθεο 
ηνπ αλαδφρνπ θαη κεηαθέξνληαη ην Πάββαην κεζεκέξη) 

11 
Θαξφηζη κεηαθνξάο πιηθψλ απφ 
Ξαηαλία 

2   

12 
Σηιηνκεηξηθέο ελδείμεηο Αγψλα 
Γξφκνπ 10ρικ. 

9 
Κεηαθέξνληαη ζε απνζήθεο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηελ Θπξηαθή πξσί 
κεηαθέξνληαη ζηε δηαδξνκή ζχκθσλα κε πιάλν  

13 
Σηιηνκεηξηθέο ελδείμεηο Αγψλα 
Γξφκνπ 5ρικ. 

4 
Κεηαθέξνληαη ζε απνζήθεο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηελ Θπξηαθή πξσί 
κεηαθέξνληαη ζηε δηαδξνκή ζχκθσλα κε πιάλν  
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Ξίλαθαο 1β: Αζι. εμνπιηζκόο από απνζήθε ΠΔΓΑΠ ζε Ξαηαλία ζην Ξαλαζ. Πηάδην & ΡΑΔ ΘΒΝ ΛΡΝ 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 
Ρξαπέδηα ΠΔΓΑΠ πιαζηηθά (ΛΔΑ 
ΑΓΝΟΑ): 

163 

Ξαξαδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή 180ηκρ. ζηηο απνζήθεο ηνπ 
αλαδφρνπ. Απφ απηά ηα 17 πξνζηίζεληαη ζηα ηξαπέδηα γηα ηε 
δηαδξνκή & ηα 163 κεηαθέξνληαη ζην Ξαλαζελατθφ Πηάδην Ξαλαζ. 
Πηάδην, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 ζηηο πάλσ εγθαηαζηάζεηο απφ 
Αξρηκήδνπο 

2 
Ξηλαθίδα κε βάζε "Elite Athletes & 
Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα" κε βέινο 
πνπ νδεγεί ζε ηνχλει (50Σ60) 

2 Ξαλαζ. Πηάδην 

3 
Ξηλαθίδεο κε βάζε γηα ζπγθέληξσζε 
"1.200κ. SOH" 

1 Ξαλαζ. Πηάδην 

4 
Ξηλαθίδεο κε βάζε γηα ζπγθέληξσζε 
"1.200κ. Ξαηδηθφο Αγψλαο" 

1 Ξαλαζ. Πηάδην 

5 
Πθαινπαηάθηα μχιηλα ζηηο εμφδνπο 
απφ αγσλ. ρψξν:  

4 Ξαλαζ. Πηάδην 

6 
Βάζεηο (πφδηα) ησλ θηγθιηδσκάησλ 
ηνπ ΠΔΦ  

53 Ξαλαζ. Πηάδην 

7 Βαξέιηα ςειά κπιε 8 Ξαλαζ. Πηάδην 

8 
Θνισλάθηα θνληά άζπξνπ ρξψκαηνο 
κε ζρνηλί:  

55 
Ρα 17 ta κεηαθέξεη ε DHL ζην ΡΑΔ ΘΒΝ ΛΡΝ ηε Γεπηέξα 4.11.19 & 
ηα επηζηξέθεη ν αλάδνρνο ζηελ Ξαηαλία 

    
Ξίλαθαο 2: 1ε Ξαξαιαβή πνηώλ από εξγνζηάζην ηεο 3Δ 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 Λεξά (500ml) 

22.680 
(πεξίπνπ 

15 
παιέηεο) 

ζε απνζήθε TAE KWON DO  
(29 24αδεο ζε Ππλέδξην, 40 24αδεο ζε Ρξνραία θαη 20 24αδεο ζε 
Elite ζα κεηαθεξζνχλ κε cargo ηνπ ζηξαηνχ ή ηεο DHL)  

2 Ηζνηνληθά (500ml) 

18.708 
(πεξίπνπ 

15 
παιέηεο) 

ζε απνζήθε TAE KWON DO (17 12αδεο ζε Elite) 

3 Amita (250ml) 
18.549 

(πεξίπνπ 8 
παιέηεο) 

ζε απνζήθε TAE KWON DO 

    
Ξίλαθαο 2α: 2ε Ξαξαιαβή πνηώλ από εξγνζηάζην ηεο 3Δ 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 Λεξά (500ml) 

338.688 
(πεξίπνπ 

224 
παιέηεο) 

  

2 Ηζνηνληθά (500ml) 

39.072 
(πεξίπνπ 

31 
παιέηεο) 

  

3 Amita (250ml) 

27.810 
(πεξίπνπ 

11 
παιέηεο) 

  

4 Coca-Cola (1,5lit) 708 ηκρ. 118 6αδεο 

    
Ξίλαθαο 2β: Ξαξάδνζε λεξώλ ζε Αθεηεξία Καξαζσλίνπ 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 Λεξά 
12.096 

(8 
παιέηεο) 

  

    
Ξίλαθαο 2γ: Ξαξάδνζε λεξώλ ζε Ρεξκαηηζκό 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 
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1 Λεξά 
37.800 

(25 
παιέηεο) 

Ξξνπύιαηα: 25 παιέηεο. Νη 20 παιέηεο παξακέλνπλ ζε Ξξνπχιαηα 
Ξαλαζ. Πηαδίνπ & νη ππφινηπεο σο αθνινχζσο: 
Φσθηαλόο: 1 παιέηα ζε Φσθηαλφ 
Ονπρηζκόο 5ρικ.: 2 παιέηεο &  
Ονπρηζκόο 10ρικ.: 2 παιέηεο 
Cargo ΑΠΑΔΓ γηα δηαδξνκή: 1 παιέηα 

2 Amita 
27.810 

(11 
παιέηεο) 

ζε Ξξνπχιαηα Ξαλαζ. Πηαδίνπ 

3 Powerade 
1.296 

(1 παιέηα) 
ζε Ξξνπχιαηα γηα λα θνξησζεί ζε cargo ηνπ ΑΠΑΔΓ γηα ηε δηαδξνκή 

        

Ξίλαθαο 3: Ξαξαιαβή ιηθώλ από ΝΑΘΑ / Ξαξάδνζε ιηθώλ ζε Ξαλαζελατθό Πηάδην & πάλσ εγθαηαζηάζεηο 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 Ρξαπέδηα ηχπνπ 2004 85   

2 Θαξέθιεο 310 
ηηο 56 ζε απνζήθεο ηνπ αλαδφρνπ γηα λα θνξησζνχλ ζηα θνξηεγά 
ησλ ζηαζκψλ ηξνθνδνζίαο ην Πάββαην, ηηο 194 ζε Ξαλαζ. Πηάδην 
θαη ηηο 60 ζηηο πάλσ εγθαηαζηάζεηο απφ Αξρηκήδνπο 

3 Βάζξν απνλνκψλ 1 ζε Ξαλαζ. Πηάδην 

    

    

Ξίλαθαο 4: Κνίξαζκα θηγθιηδσκάησλ ζε δηαζηαπξώζεηο ησλ δηαδξνκώλ ηνπ Καξαζσλίνπ, ησλ 5 & ησλ 10ρικ.  
θαζώο θαη ησλ Δθθηλλήζεσλ 5, 10ρικ. & 1.000κ. SOH - Kids Run 

Α/Α Γηαζηαύξσζε Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

  
ΞΟΝΠΝΣΖ ΘΑ ΓΝΘΔΗ 

ΜΔΣΥΟΗΠΡΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
    

        

    
Ξίλαθαο 5: Ξαξαιαβή θηγθιηδσκάησλ: 2.300ηκρ. από METRON GROUP (πεξηνρή Οέληε) & 195ηκρ.  απνζήθεο Γ. Αζελαίσλ 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

  METRON GROUP     

1 
Θηγθιηδψκαηα 1,20κ.Σ2κ. (1ε 
παξαιαβή) / Ρεηάξηε 7.11.18 

535 535ηκρ. 1,20Σ2,00κ. ζε Αθεηεξία Καξαζψλα 

2 
Θηγθιηδψκαηα 2,20κ.Σ2κ. (2ε 
παξαιαβή) / Ρεηάξηε 7.11.18 

697 497ηκρ. 1,20Σ2,00κ. & 200ηκρ. 2,20Σ2,0κ. ζε Ξαλαζ. Πηάδην 

3 
Θηγθιηδψκαηα 1,20κ.Σ2κ. (3ε 
παξαιαβή) / Ξαξαζθεπή 9.11.18 

1,068 
#########################################

##################### 

4 
Θηγθιηδψκαηα 1,20κ.Σ2κ. (3ε 
παξαιαβή) / Ξαξαζθεπή 9.11.18 

195 195ηκρ. ζε Βαζ. Όιγαο γηα ξνπρηζκφ Καξαζσλίνπ 

  
2,300 απφ εηαηξία ελνηθίαζεο θηγθιηδσκάησλ 

Ξίλαθαο 6: Ξαξαιαβή ηαηξηθνύ πιηθνύ από BETABED, ΝΑΘΑ ζε Ξαλαζελατθό Πηάδην 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

  BETABED     

1 Θξεβάηηα  35   

2 Πηάλη γηα νξνχο 25   

3 Ρξνρήιαηα θαξνηζάθηα 30   

4 Ξαξαβάλ 25   

5 Αλαπεξηθά ακαμίδηα 25   

6 
Καλφκεηξα κε κπνπθαιάθη 
πγξαληήξα (λα κπνξνχλ λα δίλνπλ 
κε γπαιάθη ζηνλ αζελή) 

10 
Ξαξαιακβάλνληαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ Α.Ρ. απφ ηελ Betabet θαη 
παξαδίδνληαη ζην ΔΘΑΒ. Ρν ίδην θαη ε επηζηξνθή ηνπο 
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Ξίλαθαο 6α: Ξαξαιαβή ηαηξηθνύ πιηθνύ από BETABED, ΝΑΘΑ ζε Ξαλαζελατθό Πηάδην 

  ΝΑΘΑ     

1 Θξεβάηηα  12 / 8 ηα 2 ζε ηαηξείν Βαζ. Όιγαο 

2 Πηάλη γηα νξνχο 3   

3 Ρξνρήιαηα θαξνηζάθηα 2   

4 Ξαξαβάλ 2   

5 Φνξείν "ΠΘΝΞΑ" 1   

    
Ξίλαθαο 6β: Ξαξαιαβή ηαηξηθνύ πιηθνύ από Αγ. Θνζκά & ππόινηπνπ πιηθνύ από απνζήθε TAE KWON DO & παξάδνζε ζε 

Ξαλ. Πηάδην & Γξαθ. ΠΔΓΑΠ 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

  ΔΑΘΛ Αγ. Θνζκάο     

1 Θξεβάηηα  10 / 7   

2 Πηάλη γηα νξνχο 1   

3 Ρξνρήιαηα θαξνηζάθηα 2   

4 Ξαξαβάλ 10   

5 Φνξείν 1   

  Απνζήθε ΡΑΔ KWON DO     

1 πφινηπν πιηθφ ζε Ξαλ. Πηάδην ? απφ TAE KWON DO γηα Ξαλαζελαηθφ Πηάδην / ΑΛ ΞΑΟΣΝΛ 

2 ιηθφ γηα γξαθεία ΠΔΓΑΠ ή αιινχ ? απφ TAE KWON DO γηα ΠΔΓΑΠ ή αιινχ 

    
Ξίλαθαο 7: Ξαξαιαβή & Θαηαλνκή Κπαλαλώλ 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 
Ξαξαιαβή απφ Chiquita: παιέηεο κε 
κπαλάλεο ζε θνχηεο 

64.000 
13 παιέηεο 
(πεξίπνπ) 

ζε απνζήθεο ηνπ αλαδφρνπ 

2 Γηαδνκή: 

3 παιέηεο 
& 51 

θνχηεο 
(πεξίπνπ) 

απφ 1 παιέηα θαη 17 θνχηεο κπαλάλεο ζην 15ν ρικ., ζην 25ν ρικ. & 
ζην 30ν ρικ. 

3 Ρεξκαηηζκφο: 

9 παιέηεο 
& 13 

θνχηεο 
(πεξίπνπ) 

ζην Ξαλαζ. Πηάδην. Νη 5 θνχηεο ζηηο πάλσ εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Πηαδίνπ απφ νδφο Αξρηκήδνπ 

    
Ξίλαθαο 8: Ξαξάδνζε Ξξνζσπηθώλ Ξνηώλ ζε Γηαδξνκή - Υξάξην 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Ώξα Ξαξάδνζεο 

1 40ν ρικ. Κέγαξν Κνπζηθήο ? 
Ξαξαδίδνπκε πξψηα ζην 40νρικ. φπσο αλεβαίλνπκε γηα Καξαζψλα 
γηαηί ππάξρεη security 

2 5ν ρικ. Ρχκβνο ? 7:40 

3 10ν ρικ. Λ. Κάθξε ? 7:50 

4 15ν ρικ. Κάηη ? 8:10 

5 
20ν ρικ. Ξξνο Ληανχ / 
Θαιιηηερλνχπνιε 

? 8:20 

6 25ν ρικ. ALEX PAK ? 8:30 

7 30o ρικ. Γέξαθαο ? 8:40 

8 35ν ρικ. Σαιάλδξη ? 8:50 

    
Ξίλαθαο 9: Ξαξάδνζε Σηιηνκεηξηθώλ Δλδείμεσλ Καξαζσλίνπ ζηε Γηαδξνκή 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Ώξα Ξαξάδνζεο 

1 
Ξηλαθίδεο ρηιηνκεηξηθέο κε βάζεηο: 
αλά 1 ρικ. δει. απφ 1 – 41 ζπλ ην 
21,1 

42 ηηο κνηξάδεη θαη ηηο καδεχεη ν ΝΞΑΞ 

    
Ξίλαθαο 10: Ξαξάδνζε Ξιαζηηθώλ Ξνηεξηώλ ζηε Γηαδξνκή (αλά 50αδεο) ή ζε θνύηεο ησλ 2000ηκρ. ε θάζε κία 
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Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Ώξα Ξαξάδνζεο 

1 10ν ρικ. Λ. Κάθξε 
16.000 
ηκρ. 

8 θνχηεο / ηα θνπηηά ή νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. 
ηνπ ζηαζκνχ 

2 15ν ρικ. Κάηη 
16.000 
ηκρ. 

8 θνχηεο / ηα θνπηηά ή νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. 
ηνπ ζηαζκνχ 

3 
20ν ρικ. Ξξνο Ληανχ / 
Θαιιηηερλνχπνιε 

16.000 
ηκρ. 

8 θνχηεο / ηα θνπηηά ή νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. 
ηνπ ζηαζκνχ 

4 25ν ρικ. ALEX PAK 
16.000 
ηκρ. 

8 θνχηεο / ηα θνπηηά ή νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. 
ηνπ ζηαζκνχ 

5 30o ρικ. Γέξαθαο 
16.000 
ηκρ. 

8 θνχηεο / ηα θνπηηά ή νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. 
ηνπ ζηαζκνχ 

6 35ν ρικ. Σαιάλδξη 
16.000 
ηκρ. 

8 θνχηεο / ηα θνπηηά ή νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. 
ηνπ ζηαζκνχ 

7 40ν ρικ. Κέγαξν Κνπζηθήο 
10.000 
ηκρ. 

5 θνχηεο / ηα θνπηηά ή νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. 
ηνπ ζηαζκνχ 

  Πηαζκφο ηξνθνδνζίαο Αγψλα 10ρικ. 4.000 ηκρ. 
2 θνχηεο / ηα θνπηηά ή νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. 
ηνπ ζηαζκνχ 

8 
Πηαζκφο ηξνθνδνζίαο Αγψλα 5ρικ. 
(ηξίγσλν γπάιηλνπ δξνκέα ζην 
Hilton) 

6.000 ηκρ. 
3 θνχηεο / ηα θνπηηά ή νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. 
ηνπ ζηαζκνχ 

    
Ξίλαθαο 11: Ξαξάδνζε Πθνπγγαξηώλ ζηε Γηαδξνκή (πεξίπνπ 500ηκρ. αλά ζαθθνύια γίγα) 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Ώξα Ξαξάδνζεο 

1 
7,5 ρικ. Ιεσθφξνο Καξαζψλνο: ζην 
θαλάξη πξνο Ξαξαιία Καξαζψλα - 
Golden Coast 

4.000 ηκρ. 
8 ζαθθνχιεο / νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. ηνπ 
ζηαζκνχ 

2 12,5 ρικ. Αγ. Καξίλα: 5.000 ηκρ. 
10 ζαθθνχιεο / νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. ηνπ 
ζηαζκνχ 

3 
17,5 ρικ. Οαθήλα: πξηλ ηε 
δηαζηαχξσζε ηεο Οαθήλαο,  

5.000 ηκρ. 
10 ζαθθνχιεο / νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. ηνπ 
ζηαζκνχ 

4 22,5 ρικ. Ξηθέξκη 6.500 ηκρ. 
13 ζαθθνχιεο / νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. ηνπ 
ζηαζκνχ 

5 27,5 ρικ. Ξαιιήλε 6.500 ηκρ. 
13 ζαθθνχιεο / νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. ηνπ 
ζηαζκνχ 

6 32,5 ρικ. Αγ. Ξαξαζθεπή 7.000 ηκρ. 
14 ζαθθνχιεο / νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. ηνπ 
ζηαζκνχ 

7 37,5 ρικ. Θαηεράθε 5.500 ηκρ. 
11 ζαθθνχιεο / νη ζαθθνχιεο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ ην ρικ. ηνπ 
ζηαζκνχ 

    
Ξίλαθαο 12: Ξαξαιαβή & Θαηαλνκή γηα Κπάξεο* 

Α/Α Ξεξηγξαθή είδνπο Ξνζόηεηα Αλάιπζε πξννξηζκνύ 

1 Ξαξαιαβή: 
70.000 
ηκρ. 

~ 6,5 παιέηεο / παξάδνζε απφ ηνλ ρνξεγφ ή πξνκεζεπηή ζε TAE 
KWON DO 

2 TAE KWON DO 0 ζε ζαθθνχιεο δξνκέσλ 

3 Γηαδξνκή: 
24.975 
ηκρ. 

~ 2 παιέηεο δει. 
ζην 20ν ρικ., 8.325 ηκρ. ή 1.372 θνπηηά 
ζην 25ν ρικ., 8.325 ηκρ. ή 1.372 θνπηηά & 
ζην 35ν ρικ., 8.325 ηκρ. ή 1.375 θνπηηά 

4 Ρεξκαηηζκφο: 
43.140 
ηκρ. 

~ 4 παιέηεο ζην Ξαλαζ. Πηάδην 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ‘Β’ 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΤ ΣΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΟΤ  

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019 

 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 
νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα 
θνξέαi  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο 
είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο 
δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
(αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΓΤΜΝΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ 
ΩΜΑΣΔΗΩΝ] 
- Κσδηθόο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [99221456] 
- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: [Λεσθ. πγγξνύ αξ. 137, Ν. 
κύξλε, 17121] 
- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Αλαζη. Καζηώιαο] 
- Σειέθσλν: [211-1877749] 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [supplies@segas.gr] 
- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) : [www.segas.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ζρεηηθνύ CPV): [ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ 

ΣΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΤ ΑΘΗΝΑ   

ΣΟ ΔΣΟ 2019. CPV 60000000-8] 

- Κσδηθόο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 
- Ζ ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηεο θαη 
Τπεξεζίεο] 
- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ 
ππάξρεη): [……] 

 
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ 
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα 
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, 
αλαθέξεηε άιινλ εζληθό αξηζκό 
ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνηii: 
Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε 
δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, 
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο 
ζύκβαζεο από θνηλνύ κε άιινποiv; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   
(επηθεθαιήο, ππεύζπλνο γηα 
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
από θνηλνύ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 
δεκόζηαο ζύκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή 
θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ 
πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ 
νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπώλπκν 
ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη 
ηνλ ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε 
(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό 
…): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ 
ΦΟΡΔΩΝv 

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλόηεηεο άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
κέξνο IV θαη ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα θαη 
θαλόλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 
θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη 
ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο 
ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό 
ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο 
θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 
ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο 
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από 
ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ 
δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 
ζύκβαζεο ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 
ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλόκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 
πνζνζηό ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα 
αλαιάβνπλ:  
[…] 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ 

φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριών που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 

κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvi 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ: 
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεvii· 

2. δσξνδνθίαviii,ix· 

3. απάηεx· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεοxi· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxii· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxiii. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπxiv 
ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 
δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ 
ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ 
από ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη 
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 
απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 
από πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 
νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνύ πνπ εμαθνινπζεί λα 
ηζρύεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xv 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvi: 
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απόθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από 
ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή 
ηνπο ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη 
θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιόγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 
[……] θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
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εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xvii 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 
απόθαζεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη 
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε 
ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 
(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλxix: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ 
θνηλωληθήο αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη 
εθπιεξώζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxx, 
ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρώξα ζηελ νπνία 
είλαη ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ όρη αλαθέξεηε:  
α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 
πξόθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό; 
γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεώζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
απόθαζεο; 
- Ζ ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε 
θαη δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο 
ή έθδνζεο απόθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 
απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο 
ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 
απνθιεηζκνύ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη 
εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο ή ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 
νθείιεη ζπκπεξηιακβαλόκελσλ  θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ 
ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε 
δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνύλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνύλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 
ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ):xxii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 
ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 
ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη 
ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxiii; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη 
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε απηνύ 
ηνπ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο 
θαηαζηάζεηοxxiv : 
α) πηώρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από 
εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθύπηνπζα από παξόκνηα 
δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λόκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο σζηόζν ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 
ζα δύλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε, 
ιακβαλόκελεο ππόςε ηεο εθαξκνζηέαο 
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππό 
απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxv 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό 
παξάπησκαxxvi; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο 
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θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο 
θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ 
ύπαξμε ηπρόλ ζύγθξνπζεο 
ζπκθεξόλησλxxvii, ιόγσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε 
απηόλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη 
κε άιιν ηξόπν αλακεηρζεί ζηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 
ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεοxxviii; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε 
πιεκκέιεηαxxix θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, 
πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο 
ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία 
ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο , 
απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο 
θπξώζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 
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Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 
επηβεβαηώζεη όηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ 
ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή 
ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 
ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε 
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνύληαη από ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 
αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ 
απνθιεηζκό, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελόηεηα  ή ελόηεηεο Α έσο Γ ηνπ 
παξόληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ 
πεξίπηωζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη 
κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙVρωξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη 
νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ 
απαηηνύκελωλ θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα 
επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 
ηεξνύληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήο

xxx
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

 
 
 

                                                        Μζροσ VI: Τελικζσ δθλώςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ 

αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη 

έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ 

δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ 

αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο 

ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxi, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxii. 
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β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... 

[πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο 

θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα 

πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 

Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... 

[πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, 

παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, 

αξηζκόο αλαθνξάο)]. 

 
Ηκεξνκελία, ηόπνο, ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή(-έο): 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ‘Γ’ 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΤ ΣΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΑΤΘΔΝΣΙΚΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΤΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019 

 

 
 
 
Τπόδεηγκα 1   

(Δπσλπκία Σξάπεδαο) 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
 
ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
ΔΚΓΟΣΗ  ..........................................                Ζκεξνκελία έθδνζεο  
...................... 
ΚΑΣΑΣΗΜΑ  ………………………                    ΔΤΡΩ 500 
 
Πξνο ηνλ:      ΔΓΑ 
 
 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ………… ΓΙΑ ΠΟΟ 
500€. 
 
 
Κύξηνη, 
 
Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη, παξαηηνύκελνη ξεηώο, ακεηαθιήησο 
θαη αλεπηθπιάθησο πξνο ηνλ ΔΓΑ ηεο ελζηάζεσο, ηνπ επεξγεηήκαηνο θαη 
δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, θαζώο θαη γεληθά θάζε ελζηάζεσο, 
επεξγεηήκαηνο ή δηθαηώκαηνο πνπ πξνθύπηεη από ηα άξζξα 852 - 869 ηνπ 
Αζηηθνύ Κώδηθα, εγγπώκεζα κε ηελ παξνύζα ξεηώο, ακεηαθιήησο θαη 
αλεπηθπιάθησο πξνο εζάο, σο πξσηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ1 
................................................ ................... ....................................................... 

                                            

1  Θα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ Γηαγσληδόκελνπ ή ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο ή 

΄Δλσζεο 
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πνπ έρεη ηελ έδξα2 ηνπ .............................. ...................................................... 
κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξώ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ελ ιόγσ 
Γηαγσληδνκέλνπ ................................................................................... ζηνλ 
Γεκόζην Αλνηθηό Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό γηα ηελ παξνρή κεηαθνξηθώλ 
ππεξεζηώλ πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ Μαξαζσλίνπ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ 
Ζκηκαξαζσλίνπ ηεο Αζήλαο γηα ην έηνο 2019, θαζώο θαη γηα ηελ αθξηβή, 
πιήξε θαη πηζηή ηήξεζε όισλ ησλ όξσλ, πξνϋπνζέζεσλ θαη δηαηάμεσλ ηεο 
Πξνθήξπμεο ηνπ σο άλσ Γηαγσληζκνύ (ηνπ νπνίνπ ξεηά δειώλνπκε θαη 
ζπλνκνινγνύκε όηη έρνπκε ιάβεη πιήξε γλώζε). 
 
ε πεξίπησζε πνπ ζα απνθαζίζεηε, κε ηελ ειεύζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε 
ζαο, όηη ν ελ ιόγσ Γηαγσληδόκελνο δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ 
έρεη αλαιάβεη, αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνύζα ηελ ππνρξέσζε λα ζαο 
θαηαβάινπκε, ζε πξώηε δήηεζε, ηνηο κεηξεηνίο ή κε θαηάζεζε ζην 
ινγαξηαζκό Σξάπεδαο πνπ ζα καο ππνδείμεηε, πάξαπηα, ρσξίο θακία 
αληίξξεζε θαη απξνθαζίζησο, ην σο άλσ εγγπεζέλ πνζό, ελ όισ ή ελ κέξεη 
βάζεη ησλ νδεγηώλ ζαο, ρσξίο θακία εμνπζηνδόηεζε, πξάμε ή ζπγθαηάζεζε 
ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, νύηε νπνηαδήπνηε άξλεζε, αληίξξεζε, εμώδηθεο 
ελέξγεηεο ή πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία ή ηε δηθαηνζύλε πνπ ν σο άλσ 
Γηαγσληδόκελνο ηπρόλ ζα εγείξεη, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο, ή ηε ζέζε απηήο ππό δηθαζηηθή κεζεγγύεζε, λα ιεθζνύλ ππόςε.  
 
Ζ ελ ιόγσ θαηαβνιή ζα γίλεη εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηεο ιήςεσο από 
εκάο ηεο έγγξαθεο, πεξί θαηαπηώζεσο ηεο παξνύζαο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 
καο, απιήο θαη κόλεο δειώζεώο ζαο. 
 
Ζ παξνύζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιύπηεη θαη όιεο ηηο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 
αξρηθήο Πξνζθνξάο ηπρόλ βειηησκέλεο πξνηάζεηο, πξνζθνξέο θαη 
ζπκθσλίεο ηνπ ππέξ νύ εγγπώκεζα Γηαγσληδόκελνπ. 
 
αο δειώλνπκε αθόκε όηη ε ππ' όςηλ εγγύεζή καο ζα παξακείλεη ζε πιήξε 
ηζρύ κέρξη λα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε 
έγγξαθε δήισζή ζαο όηη καο απαιιάζζεηε από ηελ ππ' όςηλ εγγύεζε.  Μέρξη 
ηόηε, ζα παξακείλνπκε ππεύζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνύ 
ηεο εγγύεζεο. 
 
Βεβαηνύηαη ηέινο ππεύζπλα όηη ε έθδνζε ηεο παξνύζαο Δγγπεηηθήο 
Δπηζηνιήο ππάγεηαη εληόο ηεο λόκηκεο δηθαηνδνζίαο θαη αξκνδηόηεηάο καο, 
δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Νόκν γηα 
ηελ Σξάπεδά καο θαη όιεο νη απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο λνκηθέο θαη 
ηξαπεδηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο έρνπλ δεόλησο 
ζπληειεζζεί. 
 
Με εθηίκεζε, 
 
(ΣΡΑΠΔΕΑ) 
 

                                            

2  Θα αλαγξάθεηαη ε πιήξεο δηεύζπλζε ηνπ Γηαγσληδόκελνπ 
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Τπάιιεινο/νη  (Ολνκα - ηίηινο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τπόδεηγκα 2   

 
(Δπσλπκία Σξάπεδαο) 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 
 
ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 
ΔΚΓΟΣΗ  ..........................................                Ζκεξνκελία έθδνζεο  
................... 
ΚΑΣΑΣΗΜΑ  ………………………                    ΔΤΡΩ  ……… 
 
Πξνο ηνλ:  ΔΓΑ 
 
 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗΤΠ' ΑΡΙΘ………… ΓΙΑ ΠΟΟ 
…………..€. 
 
 
Κύξηνη, 
 
Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη, παξαηηνύκελνη ξεηώο, ακεηαθιήησο 
θαη αλεπηθπιάθησο πξνο ηνλ ΔΓΑ ηεο ελζηάζεσο, ηνπ επεξγεηήκαηνο θαη 
δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, θαζώο θαη γεληθά θάζε ελζηάζεσο, 
επεξγεηήκαηνο ή δηθαηώκαηνο πνπ πξνθύπηεη από ηα άξζξα 852 - 869 ηνπ 
Αζηηθνύ Κώδηθα, εγγπώκεζα κε ηελ παξνύζα ξεηώο, ακεηαθιήησο θαη 
αλεπηθπιάθησο πξνο εζάο, σο πξσηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ Αλαδόρνπ3 
............................................................. 
......................................................................... πνπ έρεη ηελ έδξα4 ηνπ 
..................... ................................................................. κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 
………………… (………..) επξώ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από ηνλ Αλάδνρν 
όισλ ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο γηα ηελ παξνρή κεηαθνξηθώλ ππεξεζηώλ 
πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ Μαξαζσλίνπ ηεο Αζήλαο  θαη ηνπ Ζκηκαξαζσλίνπ 
ηεο Αζήλαο γηα ην έηνο 2019, κεηαμύ ηεο ……………….….. (Επσλπκία 
αλαδόρνπ) θαη ηνπ ΔΓΑ θαη γηα ηελ αθξηβή, πιήξε θαη πηζηή ηήξεζε όισλ 

                                            

3  Θα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ Αλαδόρνπ ή ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο ή Δλσζεο 

4  Θα αλαγξάθεηαη ε πιήξεο δηεύζπλζε ηνπ Αλαδόρνπ 
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ησλ όξσλ θαη ζπκθσληώλ ηεο σο άλσ ύκβαζεο (ηεο νπνίαο ξεηά 
δειώλνπκε θαη ζπλνκνινγνύκε όηη έρνπκε ιάβεη πιήξε γλώζε). 
 
ε πεξίπησζε πνπ ζα απνθαζίζεηε, κε ηελ ειεύζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε 
ζαο, όηη ν ελ ιόγσ Αλάδνρνο δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ έρεη 
αλαιάβεη κε ηελ σο άλσ ύκβαζε, αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνύζα ηελ 
ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, ζε πξώηε δήηεζε, ηνηο κεηξεηνίο ή κε 
θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκό Σξάπεδαο πνπ ζα καο ππνδείμεηε, πάξαπηα, ρσξίο 
θακία αληίξξεζε θαη απξνθαζίζησο, ην σο άλσ εγγπεζέλ πνζό, ελ όισ ή ελ 
κέξεη βάζεη ησλ νδεγηώλ ζαο, ρσξίο θακία εμνπζηνδόηεζε, πξάμε ή 
ζπγθαηάζεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ Αλαδόρνπ, νύηε νπνηαδήπνηε άξλεζε, 
αληίξξεζε, εμώδηθεο ελέξγεηεο ή πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία ή ηε δηθαηνζύλε πνπ 
ν σο άλσ Αλάδνρνο ηπρόλ ζα εγείξεη, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηε ζέζε απηήο ππό δηθαζηηθή κεζεγγύεζε, λα 
ιεθζνύλ ππόςε.  
 
Ζ ελ ιόγσ θαηαβνιή ζα γίλεη εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηεο ιήςεσο από 
εκάο ηεο έγγξαθεο, πεξί θαηαπηώζεσο ηεο παξνύζαο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 
καο, απιήο θαη κόλεο δειώζεώο ζαο. 
 
αο δειώλνπκε αθόκε όηη ε ππ' όςηλ εγγύεζή καο ζα παξακείλεη ζε πιήξε 
ηζρύ κέρξη λα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε 
έγγξαθε δήισζή ζαο όηη καο απαιιάζζεηε από ηελ ππ' όςηλ εγγύεζε.  Μέρξη 
ηόηε, ζα παξακείλνπκε ππεύζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνύ 
ηεο εγγύεζεο. 
 
Βεβαηνύηαη ηέινο ππεύζπλα όηη ε έθδνζε ηεο παξνύζαο Δγγπεηηθήο 
Δπηζηνιήο ππάγεηαη εληόο ηεο λόκηκεο δηθαηνδνζίαο θαη αξκνδηόηεηάο καο, 
δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Νόκν γηα 
ηελ Σξάπεδά καο θαη όιεο νη απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο λνκηθέο θαη 
ηξαπεδηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο έρνπλ δεόλησο 
ζπληειεζζεί. 
 
Με εθηίκεζε, 
 
(ΣΡΑΠΔΕΑ) 
 
 
Τπάιιεινο/νη  (Ολνκα - ηίηινο) 
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i ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 

(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

παναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, 

των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ 

ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

v  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 

ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο 

εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vi φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  

vii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 

42). 

viii φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

ix Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 

C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ 

του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 

3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και 
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του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

x Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των 

οικονοµικώνςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο 

άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xiv Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xx τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο 

τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
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xxi θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ 

υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 

αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με 

το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiii Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 

ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxviii Πρβλ άρκρο 48. 

xxix  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 

οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

Παράρτθμα αυτό. 

xxxi Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 

πρόςβαςθ. 
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