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ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ  ΓΤΜΝΑΣΗΚΩΝ  
θαη ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ (.Δ.Γ.Α..) 

 

 
    

ΦΟΡΔΑ : .Δ.Γ.Α.. 

ΔΗΓΟ : ΔΗΓΖ ΖΜΑΝΖ-ΠΡΟΒΟΛΖ 

CPV :22462000-6 

ΔΗΓΟ : ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

CPV :63121100-4 

 
Aξ. Πξση. : 451 

 
 

Αζήλα, 29 Ηαλνπαξίνπ 2019 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΗΓΩΝ 

ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΔΓΑ ΣΟΤ 2019 

 
 
 

 
 

Ο χλδεζκνο Διιεληθψλ Γπκλαζηηθψλ θαη Αζιεηηθψλ σκαηείσλ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ Θ ςυμφερότερθ προςφορά 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Θμερομθνία: 11-2-2019 
Θμζρα: 

Ωρα: 11:00 π.μ  
ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Γραφεία ΣΕΓΑΣ : Λεωφ. Συγγροφ αρ. 

137, Ν. Σμφρνθ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.000 € πλζον ΦΡΑ 
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(.Δ.Γ.Α..) πξνθεξχζζεη ζχµθσλα µε ηελ απφ 17/12/2018 απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ δηεμαγσγή πλνπηηθνχ δηαγσληζµνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε εηδψλ ζήκαλζεο θαη θαηαζθεπψλ 

κάξθεηηλγθ γηα ηηο αλάγθεο ησλ αγψλσλ καδηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΓΑ ηνπ 

2018 µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. Ο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο (45.000) € 

πιένλ ΦΠΑ.  

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2019, εµέξα 

Γεπηέξα θαη ψξα 11.00 π.κ ζηα γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο  (Λ. πγγξνχ 137, 

Ν. κχξλε).Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ ζην πξσηφθνιιν ηεο Οκνζπνλδίαο κέρξη ηελ 

παξαπάλσ εκέξα θαη ψξα 10.00 π.κ 

 

Α.- ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

1.- Σν είδνο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο κε 

ζθξαγηζκέλεο γξαπηέο πξνζθνξέο θαη κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αθνξά ην ζχλνιν ηεο 

πξνκήζεηαο θαη φρη ηηο επί κέξνπο πξνκήζεηεο γηα ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπ 

ΔΓΑ.   

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

γξαθεία ηνπ ΔΓΑ (γξαθείν πξνκεζεηψλ, 2νο φξνθνο) εληφο θιεηζηνχ 

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

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

γιψζζα. Ο ΔΓΑ δελ ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα έγγξαθα ηνπ 

δηαγσληζκνχ απαξαηηήησο θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.  

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

είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα είηε ελψζεηο, εθφζνλ είλαη λφκηκα 

εγγεγξακκέλνη ζηα αληίζηνηρα Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα, ζηελ Διιάδα ή ζηε 

ρψξα ηεο έδξαο ηνπο.  

4.- Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ4412/2016 απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΓΑ. Ζ απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΓΑ. Αξκφδηνο γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ: Α.Καζηψιαο (ηει: 211-1877749, email: 

supplies@segas.gr). 
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5.- Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπζνχλ αληίγξαθα ηεο 

πξνθήξπμεο απφ ην γξαθείν πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΓΑ (Λ. πγγξνχ 137, 2νο 

φξνθνο). Ζ πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΔΓΑ (www.segas.gr).  

6.- Κξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε ζπκθεξφηεξε 

πξνζθνξά, ε νπνία ζα εμεπξεζεί απφ ηε ρακειφηεξε ηηκή ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ. Οη πξνζθνξέο πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

εηδψλ θαζψο θαη ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ(πιηθφ, ρξψκαηα, δηάζηαζε 

θ.ι.π.).Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ ηνπ 

ΔΓΑ, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο 

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

απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

7.- Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθή (αλά είδνο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο) θαη ζπλνιηθή.  

ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο ή θαθέθηππσλ ν ΔΓΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα ην αληηθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα θαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη λα ην παξαδψζεη ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο 

εκεξνκελίεο ή λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή γα ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο.To ίδην 

δηθαίσκα έρεη θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ. Ο 

ΔΓΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα αιιαγέο, ζε εκεξνκελίεο, ζε πνζφηεηεο ή 

αθφκα θαη αθχξσζε θαη΄ εμαίξεζε θάπνησλ πιηθψλ. Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη 

ζηα Γξαθεία ηνπ ΔΓΑ ή θαηά πεξίπησζε φπνπ δεηεζεί (εληφο ηεο Αηηηθήο) 

θαη νη δαπάλεο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 

κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ δείγκαηα θαη, κεηά ηελ θαηαθχξσζε, ν αλάδνρνο 

πξέπεη λα ζπλελλνείηαη κε ηα αξκφδηα γξαθεία πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε θάζε 

επί κέξνπο ηκήκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

8.- Γηα ηηο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπλ ηνλ αθξηβή ηφπν ηεο απνζήθεπζεο ησλ εηδψλ, ην εκβαδφλ θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ. Ο ΔΓΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο απνζήθεπζεο λα δεηήζεη λα επηζθεθζεί ην ρψξν, κε εηδνπνίεζε ηνπ 

αλαδφρνπ πξν δχν εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηηο ζπλζήθεο 

απνζήθεπζεο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν. Σα είδε ζήκαλζεο πνπ ζα 
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παξαδνζνχλ πξνο απνζήθεπζε παξακέλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ΔΓΑ θαη 

πξέπεη λα είλαη απνζεθεπκέλα κε ηξφπν πνπ λα κε θζείξνληαη θαη ε 

πξφζβαζε ζε απηά λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε. 

9.-  Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή 

χκβαζε Αλάζεζεο Έξγνπ, ε νπνία ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Καηαθχξσζεο.  

Ο Αλάδνρνο ξεηά δειψλεη θαη ζπλνκνινγεί φηη δελ έρεη νχηε δηαηεξεί 

θακία αμίσζε ή δηθαίσκα γηα πξφζζεηε ακνηβή νχηε δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη 

ζην κέιινλ νπνηαδήπνηε πξφζζεηε ακνηβή, εγγπάηαη δε ηελ αθξίβεηα θαη 

ζηαζεξφηεηα ηνπ αλσηέξσ ηηκήκαηνο βάζεη πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη 

παξαηηείηαη ξεηψο απφ ηελ νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ηεο ακνηβήο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν αθφκε θαη γηα ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 388 ΑΚ. 

10.- Ζ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ζα γίλεη  σο εμήο: 

 α. Γηα ηα είδε ηνπ Ζκηκαξαζσλίνπ θαη ησλ αγψλσλ Run Greece ησλ 

κελψλ Μαξηίνπ έσο Ματνπ 2019 ην 25% κία εβδνκάδα κεηά ηνλ 

Ζκηκαξαζψλην, ην 25% ζηηο 30 Μαΐνπ 2019 θαη ην 50% ζηηο 30 επηεκβξίνπ 

2019. 

 β. Γηα ηα είδε ηνπ Μαξαζσλίνπ θαη ησλ αγψλσλ Run Greece ησλ 

κελψλ επηεκβξίνπ θαη Οθησβξίνπ 2019 ην 25% 15 εκέξεο κεηά ηνλ 

Μαξαζψλην, ην 25% ζηηο 31/12/2019 θαη ην 50% ζηηο 30 Απξηιίνπ 2020. 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ειιεληθνχο λφκνπο θαηά ην 

ρξφλν πιεξσκήο. 

11.- Ο Αλάδνρνο θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχληαη ζηελ 

ηήξεζε απφιπηεο ερεκχζεηαο γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην πιηθφ πνπ 

πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο. 

Απαγνξεχεηαη επίζεο ε ρξήζε ή επεμεξγαζία κε νπνηαδήπνηε κνξθή ησλ 

αξρείσλ ηνπ ΔΓΑ πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπο πιελ εθείλεο πνπ 

θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ  εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

12.-  Ο δηαγσληδφκελνο δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο κε ηε κνξθή 

ππεξγνιαβίαο κέξνο ηνπ έξγνπ κέρξη πνζνζηνχ 30%.ηελ πεξίπησζε απηή 

πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ξεηά ηνλ ππεξγνιάβν, λα αλαθέξεη ξεηά πνην κέξνο 

ηνπ έξγνπ ζα εθηειέζεη ν ππεξγνιάβνο θαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, πνπ απαηηνχληαη θαη γηα ηνλ ίδην. 



5 
 

13.- Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο εθαξκνζηέν είλαη ην Διιεληθφ 

Γίθαην θαη αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε θάζε δηαθνξάο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη, 

είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 

Β.- ΠΡΟΟΝΣΑ  - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ   ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ππνβάιινπλ ηξεηο μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο, νη νπνίνη ζα πεξηέρνπλ : 

1)  Ο πξψηνο θάθεινο, πνπ ζα αλαγξάθεη ζην εμσηεξηθφ ηνπ 

«Γηθαηνινγεηηθά», ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α.- Δγγπεηηθή επηζηνιή  ζπκκεηνρήο  ζηνλ δηαγσληζκφ πνζνχ 500 €, απφ 

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

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα αληηθαηαζηαζεί  κε εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο χςνπο 5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί, φπσο ην ππφδεηγκα 

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

κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ ηζφπνζν γξακκάηην θαηάζεζεο ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ππέξ ηνπ ΔΓΑ. 

β.-Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα :  

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

αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ (ην νπνίν έρεη επηθπξσζεί απφ 

δηθεγφξν ή ζα θέξεη πξσηφηππε ζθξαγίδα απφ αξκφδηα ππεξεζία), 

ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα 

ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαηαζηαηηθφ κε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο κέρξη ηελ 

εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ άιισο επίζεκν αληίγξαθν ηζρχνληνο 

θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη) (ην νπνίν έρεη 

επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή ζα θέξεη πξσηφηππε ζθξαγίδα απφ 

αξκφδηα ππεξεζία), ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ε εθπξνζψπεζε 

ηεο εηαηξείαο, άιισο αλ δελ έρεη δεκνζηεπηεί ε ηειεπηαία 

εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο, επηθπξσκέλν απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία, Πξαθηηθφ Γ.. πεξί εθινγήο Γ.. θαη πξαθηηθφ Γ.. γηα ηε 

ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ζψκα, Πξαθηηθφ Γ.. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο 

ζην δηαγσληζκφ, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεη θαη εμνπζηνδφηεζε γηα 

ηελ ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα θαη νξίδεηαη 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν σο αληίθιεηνο, πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο 
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δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ/κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, εθδφζεσο ην πνιχ ηξείο (3) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

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

θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά, πηζηνπνηεηηθά 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. 

 Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν : έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ 

ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 

 Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, νθείιεη επηπιένλ λα 

θαηαζέζεη : φια 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 

δηαγσληζκφ θαζψο θαη ζπκθσλεηηθφ κε ην νπνίν ζπζηήλεηαη έλσζε ή 

θνηλνπξαμία θαη ζην νπνίν ηα κέξε δειψλνπλ φηη αλαιακβάλνπλ εηο 

νιφθιεξνλ ηελ επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη νξίδνπλ 

θνηλφ εθπξφζσπν γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Αλ ην έξγν εθηειεζζεί ελ κέξεη απφ ππεξγνιάβν, ηφηε πξέπεη 

λα πξνζθνκηζζνχλ φια ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά θαη απφ 

απηφλ.  

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

παξ. 4 λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο 

Πξνθήξπμεο    

 2) Ο δεχηεξνο θάθεινο, πνπ ζα αλαγξάθεη ζην εμσηεξηθφ ηνπ «Σερληθή 

Πξνζθνξά», ζα πεξηέρεη: 

α.- Λεπηνκεξή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

πξνθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα έξγνπ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α). Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ην νπνίν ζα ηνπ γλσζηνπνηεζεί απφ 

ηα αξκφδηα Γξαθεία ηνπ ΔΓΑ θαη λα δηαζέζεη εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν κε 

απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζε αλάινγα έθηαζεο έξγα, ην νπνίν ζα 

απαξηίδεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) άηνκα θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ αλαγθψλ 
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ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα ηνπο αγψλεο εληφο Αηηηθήο. Δλδεηθηηθά 

θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξεηαη φηη ε θπξίσο εξγαζία ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (ηνπνζέηεζε & 

απνμήισζε) γηα ηνλ ΑΜΑ είλαη έμη (6) εκέξεο, ελψ γηα ηνλ ΖΜΗΜ είλαη πέληε 

(5) εκέξεο.   

β.- Οηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ηζνινγηζκνχο ή θνξνινγηθέο δειψζεηο ησλ ηξηψλ (3) 

πξνεγνπκέλσλ ηνπ έηνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ, απφ ηνπο 

νπνίνπο λα πξνθχπηεη φηη ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο 

αλέξρεηαη εηεζίσο ζε 200.000 € ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ νπνίσλ θχθινο 

εξγαζηψλ  εηεζίσο ζε 100.000 € ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

γ.- Γείγκαηα απφ αλάινγα έξγα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζην παξειζφλ ν 

δηαγσληδφκελνο θαζψο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη εληφο ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

εηψλ πξν ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ δχν 

(2) έξγα, φπνπ ζην θάζε έλα απφ απηά παξήγαγε ηνπιάρηζηνλ 1.500 

ηεηξαγσληθά κέηξα ςεθηαθψλ εθηππψζεσλ θαη θαηαζθεπψλ Μάξθεηηλγθ 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπλεξγείν αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξαγξάθνπ α'. 

δ.- Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηνλ 

απαηηνχκελν ρψξν θχιαμεο θαη νξγάλσζεο ησλ αληηθεηκέλσλ γηα λα 

κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ. Γη’ απηφ ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεη ηνλ αθξηβή ηφπν, ην εκβαδφλ πνπ ζα δηαζέζεη θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο απνζήθεπζεο θαη εχξεζεο θάζε επηκέξνπο είδνπο ή 

θαηαζθεπήο ζήκαλζεο. 

3)  Ο ηξίηνο θάθεινο, πνπ ζα αλαγξάθεη ζην εμσηεξηθφ ηνπ 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζα πεξηέρεη ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή αλαιπηηθά, 

δειαδή αλά είδνο θαη αλά αγψλα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνπο πίλαθεο ησλ 

Παξαξηεκάησλ θαζψο θαη μερσξηζηή ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ ηνπνζέηεζε / 

κεηαθνξά / ζπληήξεζε & θχιαμε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη 

ζπλνιηθέο ηηκέο αλά αγψλα θαη ζπλνιηθά γηα νιφθιεξν ην δηαγσληζκφ. ηελ 

πξνζθνξά πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζαθψο ε θαζαξή ηηκή πιένλ ΦΠΑ, ε 

νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 45.000 €. 
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Γ.- ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη : 

α) Ζ παξαγσγή ησλ απαξαίηεησλ εηδψλ ζήκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

αγψλσλ καδηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΓΑ ηνπ 2019. Οη πξνδηαγξαθέο θαη νη 

πνζφηεηεο ησλ επηκέξνπο εηδψλ (ιάβαξα, banners, πηλαθίδεο θ.ι.π.) 

πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζην ζπλεκκέλν «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α», ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο :  

«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΗΓΩΝ ΖΜΑΝΖ& ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ 

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 2018»:  

«ΠΗΝΑΚΑ 1: Ζκηκαξαζψληνο 2019»,  

«ΠΗΝΑΚΑ 2: RunGreece 2019» 

«ΠΗΝΑΚΑ 3: Μαξαζψληνο 2019»,  

«ΠΗΝΑΚΑ 4: ASPV 2019" 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δνπλ δείγκαηα ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνεγνχκελσλ εηδψλ ζήκαλζεο ζην γξαθείν Μαξαζσλίνπ ηνπ ΔΓΑ. 

Ο ΔΓΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο πνζφηεηεο θαη ηα 

είδε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε πνζνζηφ +-20% κε αλάινγε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

ακνηβήο.  

β) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εηδψλ 

ζήκαλζεο θαη ησλ θαηαζθεπψλ κάξθεηηλγθ, φπσο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο 

ζην «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β». 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηηο 45.000 € πξν ΦΠΑ. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ    Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

      ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ               ΒΑΗΛΖ ΔΒΑΣΖ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ‘Α’ 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΗΓΩΝ 

ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΔΓΑ ΣΟΤ 2019 

 

«ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΗΓΩΝ ΖΜΑΝΖ & ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 2019» 

(αθνινπζνχλ μερσξηζηά αξρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ  

ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο:) 

 

«ΠΗΝΑΚΑ 1: Ζκηκαξαζψληνο 2019» 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΧΝΙΟ ΑΘΗΝΑ 2019 

1. ΑΓΧΝΙΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ - ΤΝΟΛΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

Α/Α Περιγραφι Τλικοφ   ΣΜΧ χόλια Περιεχόμενο Τλικό 
Τπάρ
χουν 

NEA 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Σοπο
κζτθς

θ 
Status 

1.1 ΑΦΙΔΕ 

1.1.1 

Βanners  Aψίδασ 
Eκκίνθςθσ ΘΜΙΜ 

Τερματιςμοφ 
ΑΓΩΝΩΝ  

6τμχ: 2,10μ χ 
5μ φψοσ,                        

2 τμχ: 2,10μ χ 
3,5μ φψοσ, 

1τμχ 2,10μ χ 
16,20μ πλάτοσ, 

2τμχ: 1,5μ 
φψοσ χ 12,20μ 
πλάτοσ, 1τμχ: 
2,1μ φψοσ χ 

12,20μ πλάτοσ 

12 

(4 πόδια πρόςοψθσ)             
2 εξωτερικά πλαινά,             
2 εςωτερικά πλαινά,                  

1 εςωτερικό κάτω 
μετϊπθσ, Μια ςκεπι 

μετϊπθσ, Ζνα 
εςωτερικό κάτω μζροσ 

τθσ μετϊπθσ 

  
Δίχτυ 
mesh 

  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.1.2 
Βanners  Aψίδασ 
Εκκίνθςθσ 5χλμ   

ΜΕΤΩΡΘ: 8μ x 
1,40μ            

ΡΛΑΪΝA: 1,4μ x 
2,5μ 

(4 πόδια,              
2 μετϊπεσ)                

αβουμε το αγριο   
pvc / 
velcro 

  ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.1.3 
Βanners  Aψίδασ 
Εκκίνθςθσ 3χλμ   

ΜΕΤΩΡΘ: 3,2μ 
χ 0,7μ            

ΡΛΑΪΝA: 2,4μ χ 
0,7μ 

(4 πόδια,              
2 μετϊπεσ)                

αβουμε το αγριο 

ΥΠΟ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

pvc / 
velcro 

  ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.1.4 
Βanners  Aψίδασ 

Kids Run 

ΜΕΤΩΡΘ: 3,2μ 
χ 0,7μ            

ΡΛΑΪΝA: 2,4μ χ 
0,7μ 

(4 πόδια,              
2 μετϊπεσ)                

αβουμε το αγριο 

ΥΠΟ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

pvc / 
velcro 

  ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.1.5 
Banners Αψίδασ 

Sponsors' Village 1 

ΜΕΤΩΡΘ: 3,2μ 
χ 0,7μ            

ΡΛΑΪΝA: 2,4μ χ 
0,7μ 

(4 πόδια,              
2 μετϊπεσ)                

αβουμε το αγριο 

ΥΠΟ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

pvc / 
velcro 

  ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 
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1.2 ΓΕΝΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΠΕΡΙΟΥΗ ΕΚΚΙΝΗΗ - ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ 

1.2.1 
Backdrop 

απονομϊν 
4μ χ3μ 1 ΑΥΤΟΣΤΘΙΗΟΜΕΝΟ   1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 

Αυτοςτι
ρικτο 

μεταλλικ
ό 

τελλάρο 
με ποδια 

  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.2.2 
Αυτοκόλλθτα 

βάκρου απονομϊν 
ΟΡΑΝΔΑ  

120cm x 50 cm 
/ 120cm x 30cm 
/ 120cm x 25cm 

6 2 τμχ εκαςτο 3 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
Αυτοκόλ

λθτο 
  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.2.3 

Κορδζλλεσ 
Εκκίνθςθσ & 
Τερματιςμοφ 

Αγϊνων 

0,25μ χ 8μ 8   4 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

ΜΟΥΣΑ
ΜΑΣ                  
διπλι 

εκτφπως
θ 

  ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.2.4 
Ροδιζσ για τα 
τραπζηια τθσ 
γραμματείασ  

2,40μ.Χ0,65μ. 10 Με ςυραπτικό 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ PVC   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.2.5 Ταμπζλεσ τεντϊν 0,50μ.Χ0,60μ. 15 
με οπζσ για πζραςμα 

tier ups 
  

Pvc 
3mm 

  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.2.6 

ΡΥΓΟΙ 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΘΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΚΚΙΝΘΣΕΙΣ 

2μ πλάτοσ χ 2μ 
μικοσ χ 4μ 

φψοσ 
12 set ΡΕΙΜΕΤΙΚΑ 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 

ΔΙΧΤΥ / 
ΜΡΟΥΝ
ΤΟΥΗΙ / 
ΣΚΟΙΝΙ 

  12 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.2.7 

Ρινακίδεσ με 
κοντάρι για 

ςιμανςθ των 
Blocks εκκίνθςθσ 
του ΘΜΙΜ & 5χλμ 

0,60μ. Μικοσ Χ 
0,50μ. φψοσ 

7Χ4=28 
ΞΥΛΑ + 56  
ΤΑΜΡΕΛΕΣ 

ΚΟΝΤΑΙ 2μ φψουσ 
τουλάχιςτον 

BLOCK 1- 
BLOCK 7 

FOREX 
3mm 

  ΠΛΑ ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.2.8 

Ρινακίδεσ 
ςιμανςθσ για τισ 
ομάδεσ / ςχολεια 

που κα 
ςυμμετάςχουν  

50εκ πλάτοσ χ 
70εκ φψοσ 

12 LOLIPOPS Νο1 - Νο6 

ΡΙΝΑΚΙΔ
Α ΜΕ 
ΞΥΛΟ 

ΣΤΘΙΞΘ
Σ - 

LOLIPOP 

  12 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.2.9 
Λάβαρα για 
Εκελοντιςμό 

2μ φψοσ 1 μ 
πλάτοσ 

4     

Μουςαμ
άσ με 

περιμετρ
ικά 

μπουτντ
οφηια 

  4   ΝΖΟ 

1.2.10 

Σιμανςθ τζντασ 
εκελοντιςμόυ 

(λογότυπα 
ομάδων) 

1,5μ χ 1,5μ 2     PVC   2 ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.3 ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΑΓΧΝΧΝ 

1.3.1 
Αυτοκόλλθτα 
αυτοκινιτων 

0,50μ.Χ0,40μ. 50   1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 
Αυτοκόλ

λθτο 
  ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.3.2 
Αυτοκόλλθτα 

μθχανϊν 
0,25μ.Χ0,25μ. 50   1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 

Αυτοκόλ
λθτο 

  ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.3.3 
Χιλιομετρικζσ 

Σθμάνςεισ 
  

24 (1-20 + 
1-4) 

Σχιμα ορκογϊνιο 
Ραραλλθλόγραμο 

  

Σθμαιόπ
ανο 

κτφπωςθ 
ςε 

μεταλλικ
ό 

ςπαςτό 
κοντάρι 

και βάςθ 
νεροφ 

20L 

  ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 
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1.3.4 
Ταμπζλεσ 

Κυκλοφοριακισ 
ρφκμιςθσ 

0,50μ.Χ0,70μ. 10 
με οπζσ για πζραςμα 

tier ups 
  

Pvc 
3mm 

  ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΖΟ 

1.3.5 
Αυτοκόλλθτα για 

MEDIA VAN 
50εκ χ 1μ 4 ΓΚΙΗΑ ΡΛΑΤΘ 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 

Αυτοκόλ
λθτο 

  ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΖΟ 

1.3.6 
Ταμπελάκια για 

ποδιλατα ςυνοδϊν 
0,25μ.Χ0,15μ. 4 

Με τρφπεσ για πζραςμα 
tier ups 

  

FOREX 
3mm με 
τρφπεσ 
για tier 

ups 

  4 ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.4 ΗΜΑΝΗ ΕΝΗΜΕΡΧΗ ΔΡΟΜΕΧΝ (ΑΕΡΟΠΑΝΟ + ΡΟΤΥΙΜΟ) 

1.4.1 

Ρανό ενθμζρωςθσ 
SPS για παράδοςθ 
ρουχιςμοφ ΘΜIM, 

3km & 5Km 

10μ x 1,5μ 2 ΠΑΡΑΔΟΗ 

ΡΑΑΔΟΣΘ 
ΟΥΧΙΣΜΟΥ 

ΘΜΙΜΑΑΘΩΝ
ΙΟΥ & ΑΓΩΝΩΝ 
ΔΟΜΟΥ 3 & 

5k 

ΔΙΧΤΥ με 
μανίκια 

για 
ΞΥΛΟ 
Δ/Α 

  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.4.2 

Ρανό ενθμζρωςθσ 
SPS για παράδοςθ 
ρουχιςμοφ ΘΜIM, 

3km & 5Km 

10μ x 1,5μ 2 
ΠΡΟ ΧΩΡΟ 
ΠΑΡΑΔΟΗ 

ΡΟΣ ΧΩΟ 
ΡΑΑΔΟΣΘ 
ΟΥΧΙΣΜΟΥ 

ΘΜΙΜΑΑΘΩΝ
ΙΟΥ & ΑΓΩΝΩΝ 
ΔΟΜΟΥ 3 & 

5k 

ΔΙΧΤΥ με 
μανίκια 

για 
ΞΥΛΟ 
Δ/Α 

  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.4.3 

Καταςκευι πανϊ 
ενθμζρωςθσ 

δρομζων για χϊρο  
εκκίνθςθσ ΘΜ,            

3 & 5Km 

10μ x 1,5μ 2   

ΡΟΣ ΧΩΟ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘΣ 

ΘΜΙΜΑΑΘΩΝ
ΙΟΥ & ΑΓΩΝΩΝ 
ΔΟΜΟΥ 3 & 

5km 
TO STARTING 
POINT HALF 

MARATHON & 
3 & 5km ROAD 

RACES 
(χϊροσ για 

βζλοσ) 

ΔΙΧΤΥ με 
μανίκια 

για 
ΞΥΛΟ 
Δ/Α 

  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.4.4 
Ρανό ενθμζρωςθσ 
δρομζων για χϊρο 

εκκίνθςθσ 5Km 
10μ x 1,5μ 2   

ΡΟΣ ΧΩΟ 
ΕΚΚΙΝΘΣΘΣ 

ΑΓΩΝΑ 
ΔΟΜΟΥ 5km  
TO STARTING 
POINT 5km 
ROAD RACE 
(χϊροσ για 

βζλοσ) 

ΔΙΧΤΥ με 
μανίκια 

για 
ΞΥΛΟ 
Δ/Α 

  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.4.5 
Ρανό ενθμζρωςθσ 

δρομζων SPARE 
10μ x 1,5μ 4   TBC 

ΔΙΧΤΥ με 
μανίκια 

για 
ΞΥΛΟ 
Δ/Α 

  ΝΑΙ   ΝΖΟ 

1.4.6 

Ταμπζλεσ 
παραλαβισ και 

παράδοςθσ 
ρουχιςμοφ ΘΜ 

0,50μ.x 0,60μ. 30   
Ρ.Χ 10001 - 

12500 
Αυτοκόλ

λθτο 
  ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.4.7 

Ταμπζλεσ 
παραλαβισ και 

παράδοςθσ 
ρουχιςμοφ 5Km 

0,50μ.x 0,60μ. 35   
Ρ.Χ 10001 - 

12500 
Αυτοκόλ

λθτο 
  ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.4.8 

Ταμπζλεσ 
παραλαβισ και 

παράδοςθσ 
ρουχιςμοφ 3Km 

0,50μ.x 0,60μ. 15   
Ρ.Χ 10001 - 

12500 
Αυτοκόλ

λθτο 
  ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ‘Α’ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΕΙΔΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ 
ΕΓΑ ΣΟΤ 2019 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΗΜΑΝΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 2019» 
«ΠΙΝΑΚΑ 1: Ημιμαρακϊνιοσ 2019»,  ΦΤΛΛΟ 2 

2. ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΑΕΙ                                   
(πλάτοσ x 

φψοσ) 
TMX ΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΛΙΚΟ ΤΠΑΡΧΟΤΝ 

ΝΕΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ STATUS 

2.1 
Backdrop 

ςυνεντευξθσ 
τφπου 

5,50μ.Χ1,5μ. 1 

ΑΥΤΟΣΤΘΙΗΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥΣ 

ΥΘΜΙΗΟΜΕΝΟΥΣ 
ΟΘΟΣΤΑΤΕΣ 

  

(PVC με 
βζργεσ και 

μεταλλικοφσ 
ορκοςτάτεσ 

  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΖΟ 

2.2 
Καρτελακια 
Ομιλθτϊν 

Συνζντευξθσ 
10εκ χ 25εκ 20 Event Branded 20 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Αυτοκόλθτο 
τφπου Λ 

0 20 ΝΑΙ ΝΖΟ 

2.3 
Ρόντιουμ 
Ομιλθτϊν 

ΔΙΑΜΕΤΟΣ 
34,50ek Χ 

0,86Μ  
2 

Τελετι ζναρξθσ + 
Συνζντευξθ Τφπου 

2 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Forex 3mm 0 2 2 ΝΖΟ 

2.4 
Roll up 

Banners 
2m x 1m 5 ΝΕΟΙ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΙ       5 OXI ΝΖΟ 

2.5 

"Look of the 
event" 

Λάβαρα 
Δρόμου 

(ςτφλοι ΔΕΘ) 

1μ x 2,5μ  50   1 εικαςτικό 

ΜΟΥΣΑΜΑΣ 
με μανίκια 
πάνω κάτω 

και ξφλα 

  50 ΝΑΙ ΝΖΟ 

2.6 

Banners 
προβολισ 

χορθγϊν για 
ςτακμοφσ 

ανεφοδιαςμοφ 

0,60μ x 2μ 30 ΣΥΑΡΤΙΚΟ 3 Εικαςτικά ΜΟΥΣΑΜΑΣ   30 ΝΑΙ ΝΖΟ 

2.7 
Banners 

προβολισ 
xορθγϊν  

0,9 μ x 
3,90μ  

60     
pvc / 

μπουντοφηια 
/ ςχοινί 

60 60 120 ΝΖΟ 

2.8 

Banners 
προβολισ 

"look of the 
event" για τισ 
εξζδρεσ των 

μουςικϊν 
ςθμείων 

8μ x 0,5μ 3   1 εικαςτικό 
pvc / 

μπουντοφηια 
/ ςχοινί 

  2 ΝΑΙ ΝΖΟ 

2.9 

"Look of the 
event" banners 

κιγλιδϊματα 
Αφετθρία / 

Τερματιςμοφ   

0,90μ x 
3,90μ  

42   
Μζχρι 3 

εικαςτικά 

ΔΙΧΤΥ MESH 
με 

μπουντοφηια 
& ςχοινί 

  42 ΝΑΙ ΝΖΟ 

2.10 

ΡΥΓΟΙ 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΘΧΕΙΩΝ 
ΣΘΜΕΙΩΝ LIVE 

MUSIC 

2μ πλάτοσ χ 
2μ μικοσ χ 

2μ φψοσ 

4 
set 

ΡΕΙΜΕΤΙΚΑ   
ΔΙΧΤΥ / 

ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙ 
/ ΣΚΟΙΝΙ 

  4 ΝΑΙ ΝΖΟ 
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3. ΗΜΑΝΗ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΤ ΔΡΟΜΟΤ - ΚΕΝΣΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α Περιγραφι 
Διαςτάςεισ                     
(πλάτοσ - 

φψοσ) 
ΣΜΧ χόλια Περιεχόμενο Τλικό Τπάρχουν 

Νζα 
Παραγωγι 

Σοποκζτθςθ Status 

3.1 

Banners 
κατεφκυνςθσ 
για τθν είςοδο 
του χϊρου 

1μ x 2,5μ 10     

ΜΟΥΣΑΜΑΣ 
ΜΕ ΞΥΛΑ + 

ΑΥΤΟΚΟΛΘΤΑ 
ΒΕΛΘ (10τμχ. 

βελθ) 

  ΝΑΙ ΝΑΙ NEO 

3.2 

Banner ΣΕΓΑΣ / 
Διμου 
Ακθναίων / 
ΘΜΙΜ 

8μ x 1μ 2 
ΜΟΝΟ 

ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 
  

ΜΟΥΣΑΜΑΣ 
με 

μπουντοφηια 
    

Στον 
προαφλιο 

χϊρο 
ΝΖΟ 

3.3 

Roll up Banners 
για τθν είςοδο 
τθσ αίκουςασ 
του Κζντρο 
Εγγραφϊν  

2μ x 1μ 6 
ΝΕΟΙ 

ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΙ 
4 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ PVC   ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 

3.4 

Πινακίδεσ για 
το εςωτερικό 
τθσ αίκουςασ: 

                  

Γραφείο 
Ρλθροφοριϊν - 

Information 
Desk 

40εκ x 30εκ 

2 

  

      

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΖΟ 

Γραφείο 
Επίλυςθσ 

Ρροβλθμάτων 
Εγγραφϊν - 

Registrations 
Issues 

Resolution 

2       

Επιβεβαίωςθ 
Εγγραφϊν - 

Registrations 
Confirmation 

2       

Ζλεγχοσ 
Χρονομζτρθςθσ 
- Timing Control  

1       

Θμιμαρακϊνιοσ 
… - … - Half 

Marathon Bib 
Numbers….. -… 

8       

Αγϊνασ Δρόμου 
3χλμ ………. - 
……… - 3km 

Road Race … - … 

5       

Αγϊνασ Δρόμου 
5χλμ …… - … - 

5km Road 
Race……- ….. 

10    Forex 3mm   

Ρανελλινιο 
Ρρωτάκλθμα 

Θμιμαρακωνίου 
Δρόμου ΣΕΓΑΣ 

1       

Εξυπθρζτθςθ 
Ομαδικϊν 

Εγγραφϊν - 
Team 

Registrations 

3       

Αποκικθ 2       

Χάραξθ 
Μεταλίων / 

Medal 
Engraving 

2       
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Race T-shirts 2       

Λογιςτιριο 2       

Spare (κα 
αποφαςιςτοφν 

τα εικαςτικά) 
  8         

3.5 
Χάρτεσ 
Διαδρομϊν 
HMIM 

ΘΜΙΜ / 
294εκ χ 
203εκ,                  

5km / 147εκ 
χ 203εκ  

2     

pvc με 
μπουντοφηια 
περιμετρικα 

για 
κρεμαςμα ςε 
υποδομι τθσ 

εταιρίασ 
παραγωγισ 
τθσ ζκκεςθσ 

  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΖΟ 

3.6 
Αυτοκόλλθτα 
Ανακφκλωςθσ 

40εκ χ 60εκ 60   Αυτοκόλλθτο 3 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ   60 0 ΝΖΟ 

3.7 

Ροδιζσ για 
τραπζηια 

γραμματείασ 
αγϊνα   

2,40μ.Χ0,65μ. 30     
pvc με 

ςυραπτικό 
  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΖΟ 

3.8 
Μετϊπεσ 

Ρεριπτζρων 
Εγγραφϊν 

24εκ φψοσ χ 
1μ πλάτοσ 

40 

τρφπεσ για 
tier ups θ 

διπλισ 
όψεωσ 

   Forex 3mm   NAI NAI ΝΖΟ 

 

«ΠΗΝΑΚΑ 2: RunGreece 2019» 

RUN GREECE SERIES 2019 - 7 ΠΟΛΕΙ  (MONO ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΟΧΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ) 

1. ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

Α/Α Είδοσ ιμανςθσ 
Διαςτάςεισ 
(πλάτοσ - 

φψοσ) 
ΣΜΧ χόλια Περιεχόμενο Τλικό Τπάρχουν 

Νζα 
Παραγωγι 

Status 

1.1 

Backdrop 
βάκρου 

απονομϊν  και 
τοπικϊν 

ςυνεντεφξεων 
τφπου 

4μ  x  3μ 3   3 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
(PVC με τελάρο 
αυτοςτιρικτο)  

  ΝΕΑ ΝΖΟ 

1.2 

Βanners 
ζνδυςθσ 
αψίδασ 

εκκίνθςθσ / 
τερματιςμοφ 

ΑΓΩΝΩΝ 
(5&10χλμ) 

2τμχ: 4,88μ x 
0.88μ 

(μετϊπθ)                           
+ 4 τμχ: 
2,40μ x 
0,88μ 

(πόδια)  

7 set 

(1 μετϊπθ + 2 
πόδια  + 2 
πλαγια) x 2 

όψεισ 

7 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
μουςαμασ με 

velcro / scratch 
  ΝΕΑ ΝΖΟ 

Βanners 
ζνδυςθσ 
αψίδασ 

εκκίνθςθσ  
(8μετρθ) 

2τμχ: 0,70μ x 
6,10μ 

(μετϊπθ)                            
+ 4 τμχ: 
0,70μ x 
2,40μ 

(πόδια) 

2 ςετ 
ΚΑΣΤΟΙΑ  + 
ΘΑΚΛΕΙΟ 

  
μουςαμασ με 

velcro / scratch 
  ΝΕΑ ΝΖΟ 

1.3 

Βanners 
ζνδυςθσ 
αψίδασ 

εκκίνθςθσ 
ΡΑΙΔΙΚΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ  

2τμχ: 2μ x 
0,90μ 

(μετϊπθ)                                     
+ 2 τμχ: 
0,90μ x 
2,70μ 

(πόδια) 

7 ςετ 

(1 μετϊπθ + 2 
πόδια  + 2 
πλαγια) x 2 

όψεισ 

7 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
μουςαμασ με 

velcro / scratch 
  ΝΕΑ ΝΖΟ 

1.4 
Κορδζλα 

τερματιςμοφ 
αγϊνων 

 9 τμχ 25εκ x 
5μ                        

9 
ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΡΟΛΕΙΣ 

8 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
μουςαμασ 
εκτφπωςθ 

εμπροσ 
  ΝΕΑ ΝΖΟ 
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1.5 

Χιλιομετρικζσ 
ενδείξεισ 
αγϊνων  

  21 
ΚΑΣΤΟΙΑ 

ΘΜΙΜ 
21 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

ςθμαιεσ τφπου 
δάκρυα με 

βάςεισ 
  ΝΕΑ ΝΖΟ 

Χιλιομετρικζσ 
ενδείξεισ 
αγϊνων  

  9 
ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΡΟΛΕΙΣ 

9 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
ςθμαιεσ τφπου 

δάκρυα με 
βάςεισ 

  ΝΕΑ ΝΖΟ 

1.6 
Αυτοκόλλθτα 
αυτοκινιτων 

40εκ x 50εκ  100 8 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Αυτοκόλλθτο   ΝΕΑ ΝΖΟ 

1.7 
Αυτοκόλλθτα 

μθχανϊν 
20εκ x 25εκ 100 8 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Αυτοκόλλθτο   ΝΕΑ ΝΖΟ 

1.8 
Αυτοκόλλθτα 

Βάρκου 
Απονομϊν 

1τμχ 1,20 Χ 
0,46 2τμχ 

1,20 Χ 0,46  
1τμχ 1,20 Χ 
0,26, 2τμχ 

1,20 Χ 0,26, 
1τμχ 1,20 Χ 

0,26 

7           ΝΖΟ 

2. ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΚΕΝΣΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α Είδοσ ιμανςθσ 
Διαςτάςεισ 
(πλάτοσ - 

φψοσ) 
ΣΜΧ χόλια Περιεχόμενο Τλικό Τπάρχουν 

Νζα 
Παραγωγι 

Status 

2.1 

Λαβαρα 
δρόμου 

διοργάνωςθσ 
(Στφλοι ΔΕΘ) 

1μ x 2μ 210 
7 ςετ χ 30τμχ 

ανά πόλθ 
7 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

PVC με μανίκια 
επάνω και κάτω 

  ΝΕΑ ΝΖΟ 

2.2 Roll up banners 1μ εκ x 2μ 4 
ΝΕΟΙ 

ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΙ 
2 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ     ΝΕΑ ΝΖΟ 

2.3 
Banners 
Τοπικϊν 

Χορθγϊν 

1,90μ x 
0,90μ. 

30 7 ςετ χ 5τμχ    

PVC, 
μπουντοφηι, 
ςχοινί 
περιμετρικά 

  ΝΕΑ ΝΖΟ 

2.4 
Banners 

Θεςμικϊν 
Φορζων 

3,90μ x 
0,90μ.  

14 
7 ςετ χ 2τμχ 

ανά πόλθ 
        ΝΖΟ 

2.5 

Ροδιζσ 
τραπεηιϊν 

κζντρου 
εγγραφϊν 

0,65μ χ 
2,30μ 

15   1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 
PVC με 

ςυραπτικό 
  ΝΕΑ ΝΖΟ 

2.6 
Ταμπζλεσ 

κζντρου 
εγγραφϊν 

30χ40εκ 15   8 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
ταμπζλεσ pvc 

3mm  
  ΝΕΑ ΝΖΟ 

2.7 
Look of the 

Event ΘΕΣΜΙΚΑ 
Banners 

0.90m x 6m 15   1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 

Δίχτυ mesh, 
μπουντοφηι, 
ςχοινί 
περιμετρικά 

  ΝΕΑ ΝΖΟ 
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«ΠΗΝΑΚΑ 3: Μαξαζψληνο 2019» 

1. ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2019 ΤΝΟΛΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ 

Α/Α 
Περιγραφι 

Τλικοφ 

Διαςτάςεισ                                          
(πλάτοσ x 

φψοσ)  
ΣΜΧ χόλια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Τλικό Τπάρχουν 

Νζα 
Παραγωγι 

(τμχ) 
Σοποκζτθςθ Status 

1.1 ΑΨΙΔΕ (ΟΛΕ ΟΙ ΣΟΠΟΘΕΙΕ) 

1.1.1 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

ΜΑΑΘΩΝΙΟΥ 

6τμχ: 2,10μ χ 
5μ φψοσ, 2 
τμχ: 2,10μ χ 
3,5μ φψοσ, 

1τμχ 2,10μ χ 
16,20μ 

πλάτοσ, 1τμχ: 
1,5μ φψοσ χ 

12,20μ 
πλάτοσ, 1τμχ 
12,20μ χ 2,1μ 

6 πόδια, 2 
πλαϊνά 

εςωτερικά 
πόδια, Μία 

μετϊπθ, Μία 
ςκεπι, Ζνα 
κάτω μζροσ 

μετϊπθσ 

    
ΔΙΧΤΥ 

ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙ 
ΣΚΟΙΝΙ 

  ΝΕΑ ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.1.2 
ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΡΑΝΑΘΘΝΑΙΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ 

6 τμχ: 2,10μ χ 
4,5μ φψοσ + 

1τμχ 16,20μ χ 
2,10μ + 2τμχ 
12,20μ χ 1,5μ 

+ 2τμχ: 3μ 
φψοσ χ 2,10μ 

πλάτοσ 

6 πόδια, 2 
πλαϊνά 

εςωτερικά 
πόδια, Δφο 

μετϊπεσ, Μία 
ςκεπι 

    
ΔΙΧΤΥ 

ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙ 
ΣΚΟΙΝΙ 

  

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.1.3 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 5 & 10 

ΧΛΜ  

4 τμχ: 2μ 
φψοσ χ 1,30μ 

πλατοσ + 2 τμχ 
6,37μ πλάτοσ 
χ 1,30μ φψοσ 

2 ΜΕΤΩΡΕΣ               
+ 4 ΡΟΔΙΑ 

    
PVC με 

SCRATCH-
VELCRO 

  ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.1.4 
ΕΚΚΙΝΘΣΘ 

ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
1.000μ 

2τμχ: 1,30μ x 
4,37μ                            

+ 4 τμχ: 1,30μ 
χ 2,00μ  

2 ΜΕΤΩΡΕΣ               
+ 4 ΡΟΔΙΑ 

    
PVC με 

SCRATCH-
VELCRO 

  ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.1.5 ΕΚΚΙΝΘΣΘ 3ΧΛΜ 

2τμχ: 3,50μ 
πλάτοσ  χ 

1,30μ                                     
+ 4 τμχ: 1,30μ 
πλατοσμ χ 2μ 

φψοσ 

2 ΜΕΤΩΡΕΣ               
+ 4 ΡΟΔΙΑ 

    VELCRO   ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.2 ΑΦΕΣΗΡΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΤ 

1.2.1 

Αεροπανό 
ενθμζρωςθσ 

δρομζων ςτθν 
αφετθρία  

8μ.Χ1,5μ  7 

1 

WARM UP AREA 
/ ΧΩΟΣ 

ΡΟΘΕΜΑΝΣΘΣ 
CHANGING 
ROOMS / 

ΑΡΟΔΥΤΘΙΑ 
W.C. 

ΔΙΧΤΥ ΜΕ 
ΞΥΛΟ Δ/Α 

  1 ΝΑΙ 

SEARC
H          
& 

UPDAT
E 

1 

CLOTHING 
DELIVERY AREA 

ΧΩΟΣ 
ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
ΟΥΧΙΣΜΟΥ 

ΔΙΧΤΥ ΜΕ 
ΞΥΛΟ Δ/Α 

  2 ΝΑΙ 

ΝΖΟ 

3 TO All BLOCKS  
ΔΙΧΤΥ ΜΕ 
ΞΥΛΟ Δ/Α 

  3 ΝΑΙ 

2 W.C. 
ΔΙΧΤΥ ΜΕ 
ΞΥΛΟ Δ/Α 

  2 ΝΑΙ 
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1.2.2 

Ρινακίδεσ 
ςιμανςθσ για 

φορτθγά 
παράδοςθσ 
ρουχιςμοφ 

Μαρακωνίου 

0,70μ. Μικοσ 
Χ 0,50μ. φψοσ 

60   ΛΙΣΤΑ ΑΡΠ Α.Τ 
FOREX 3mm 

με τρφπεσ για 
tier ups 

  60 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.2.3 

Ταμπζλεσ δρόμου 
για λεωφορεία 

VIP από 
Mαρακϊνα  προσ 

Ν. Μάκρθ  

0,70μ. Μικοσ 
Χ 0,50μ. φψοσ 

6   

Logo 
διοργάνωςθσ / 3 
με δεξί βζλοσ & 
3 με αριςτερο 

βζλοσ 
ΡΟΣ ΑΘΘΝΑ 

FOREX 3mm 
με τρφπεσ για 

tier ups 
  6 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.2.4 
Street banners για 
Blocks            9-11 

3,90μ. Μικοσ 
Χ 0,90μ. φψοσ 

3   
BLOCK 9, BLOCK 

10, BLOCK 11 

ΔΙΧΤΥ      
(Μπουντοφηια          

& ςχοινί 
περιμετρικά) 

  3 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.2.5 Ταμπζλεσ τεντϊν 0,40μ.Χ0,60μ. 6 

με 
τρφπεσ 

για 
πζραςμ

α tier 
ups 

ΛΙΣΤΑ  
FOREX 3mm 

με τρφπεσ για 
tier ups 

  6 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.2.6 

ΡΥΓΟΙ 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΘΧΕΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΙΚΑ & 

ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΤΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ 

2μ πλάτοσ χ 
2μ μικοσ χ 4μ 

φψοσ 
4 

ΡΕΙΜΕ
ΤΙΚΑ 

  
ΔΙΧΤΥ / 

ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙ 
/ ΣΚΟΙΝΙ 

  4 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.2.7 
ΡΑΤΑΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΘΣ ΕΤ 

2μ πλάτοσ χ 
2μ μικοσ χ 1μ 

φψοσ 
6 

ΡΕΙΜΕ
ΤΙΚΑ 

  
ΔΙΧΤΥ / 

ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙ 
/ ΣΚΟΙΝΙ 

  6 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.2.8 

Δίχτυ για 
κιγκλιδϊμτα πίςω 

από τθν αψίδα 
εκκίνθςθσ 

0,90μ φψοσ χ 
25μ μικοσ 

8   
ΛΕΚΤΙΚΑ & 

ΛΟΓΟΤΥΡΑ ΑΜΑ 
+ ΟΡΑΡ 

ΟΛΟ ΔΙΧΤΥ   8 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.2.9 

Ρινακίδεσ με 
κοντάρι για 

ςιμανςθ των 
Blocks εκκίνθςθσ 

του ΑΜΑ  

0,60μ. Μικοσ 
Χ 0,50μ. φψοσ 

11Χ2=22 ΞΥΛΑ 
+ 44  

ΤΑΜΡΕΛΕΣ 
  

BLOCK 1- BLOCK 
11 

FOREX 3mm   ΠΛΑ ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.2.10 

ΡΥΓΟΙ 
ΕΡΟΡΤΕΥΣΘΣ ΓΙΑ 

ΥΡΘΕΣΙΕΣ 
ΘΕΑΤΩΝ 

1,5μ πλάτοσ χ 
1,5μ μικοσ χ 

2,5μ φψοσ 
4     

ΔΙΧΤΥ / 
ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙ 

/ ΣΚΟΙΝΙ 
  4 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.3 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΤ 

1.3.1 
Ταμπελάκια για 

ποδιλατα 
ςυνοδϊν 

0,25μ.Χ0,15μ. 4 

Με 
τρφπεσ 

για 
πζραςμ

α tier 
ups 

ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ 
FOREX 3mm 

με τρφπεσ για 
tier ups 

  4 ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.3.2 
MEDIA VAN 

STICKER 
0,50m φψοσ χ 

1m πλάτοσ 
4   ΣΕΓΑΣ-ΕΤ-ΑΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛ.   4 ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.3.3 
Αυτοκόλλθτα 
αυτοκινιτων 

(Ρόρτεσ - Καπϊ) 
0,50μ.Χ0,60μ. 70   ΖΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ Αυτοκολ.   70 ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.3.4 

Αυτοκόλλθτα 
Οχθμάτων 

Υποςτιριξθσ + 
Εργολάβων 

80μ χ 60εκ                   
(ενδεικτικι 
διάςταςθ) 

60   
ΣΕΓΑΣ - ΑΜΑ - 
ΣΥΝΕΓΑΤΘΣ 

Αυτοκολ.   60 ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.3.5 
Αυτοκόλλθτα 

μθχανϊν 
20cm x 25 cm 80   ΖΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ Αυτοκολ.   70 ΠΧΙ ΝΖΟ 
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1.3.6 
Χιλιμετρικι 

Σιμανςθ 
  42   42 εικαςτικά 

Σθμαιόπανο 
με νεροβάςθ 

ςε ςχιμα 
δακρυ 

  42 ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.3.7 
Look of the event 

banners για media 
bus 

8m πλάτοσ χ 
1μ φψοσ 

2   
ATHENS 

MARATHON.                            
THE AUTHENTIC 

Μουςαμάσ με 
περιμετρικά 
μπουντοφηια 

και 
μαγνθτάκια 

ςτο κάτω 
μζροσ 

  2 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.3.8 
ΡΑΤΑΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΘΣ ΕΤ 

2μ πλάτοσ χ 
2μ μικοσ χ 1μ 

φψοσ 
6 

ΡΕΙΜΕ
ΤΙΚΑ 

  
ΔΙΧΤΥ / 

ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙ 
/ ΣΚΟΙΝΙ 

  6 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.4 ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΑΝΗ ΕΝΣΟ ΣΑΔΙΟΤ 

1.4.1 

Look of the event 
banners 

εςωτερικό χϊρο 
Ραν. Σταδίου  

3,90μ Χ 
0,90εκ.  

30 ΑΓΓΛΙΚΑ   

ΔΙΧΤΥ      
(Μπουντοφηια          

& ςχοινί 
περιμετρικά) 

70 ΝΑΙ 100 ΝΖΟ 

1.4.2 

Look of the event 
banners 

εςωτερικό χϊρο 
Ραν. Σταδίου  

3,90μ Χ 
0,90εκ.  

30 
ΕΛΛΘΝΙΚ
Α ΧΩΙΣ 
ΟΡΑΡ 

ΧΩΙΣ ΟΡΑΡ 60 ΝΑΙ 90 ΝΖΟ 

1.4.3 

Look of the event 
banners 

εξωτερικό χϊρο 
Ραν. Σταδίου & 
των Αφετθρίων  

3,90μ Χ 
0,90εκ.  

30 
ΕΛΛΘΝΙΚ

Α ΜΕ 
ΟΡΑΡ 

ΜΕ ΟΡΑΡ 30 ΝΑΙ 60 ΝΖΟ 

1.4.4 
Backdrop βάκρου 

απονομϊν 
4,00μ.Χ3,00μ. 1 

ΑΥΤΟΣΤ
ΘΙΚΤΟ 

ΖΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 

ΜΟΥΣΑΜΑΣ 
ΤΕΛΑΟ 

ΜΕΤΑΛΙΚΟ 
ΣΡΑΣΤΟ ΜΕ 
ΣΤΘΙΓΜΑΤΑ 

  1 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.4.5 
Look Βάκρο 
απονομϊν                 

(1-2-3) 

120cm x 50 
cm 120cm x 

30cm 120cm x 
25cm 

3   3 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛ.   3 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.4.6 

Ροδιζσ για 
τραπζηια τθσ 
γραμματείασ  

Σταδίου  

2μ.Χ0,65μ. 10 
LOGO 
ΧΩΙΣ 
ΟΡΑΡ 

  
ΜΟΥΣΑΜΑΣ 

ΜΕ 
ΣΥΑΡΤΙΚΟ 

  10 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.4.7 Ταμπζλεσ τεντϊν 0,40μ.Χ0,60μ. 20 

με 
τρφπεσ 

για 
πζραςμ

α tier 
ups 

ΛΙΣΤΑ  
FOREX 3mm 

με τρφπεσ για 
tier ups 

  20 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.4.8 

Κορδζλλεσ 
Εκκίνθςθσ & 
Τερματιςμοφ 

Αγϊνων 

0,25μ χ 8μ 12   6 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
ΜΟΥΣΑΜΑΣ                  

Μονι 
εκτφπωςθ 

  12 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.4.9 

Ρινακίδεσ 
ςιμανςθσ για τισ 
ομάδεσ / ςχολεια 

που κα 
ςυμμετάςχουν  

50εκ πλάτοσ χ 
70εκ φψοσ 

12 
LOLIPOP

S 
Νο1 - Νο6 

ΡΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕ 
ΞΥΛΟ 

ΣΤΘΙΞΘΣ - 
LOLIPOP 

  12 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.5 ΓΕΦΤΡΕ - ΠΑΣΑΡΙΑ - ΠΤΡΓΟΙ- ΣΑΔΙΟ & ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ 
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1.5.1 

ΡΕΗΟΓΕΦΥΑ ΒΑΣ. 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 

(ΚΑΘΕΤΘ ΕΝΟΣ 
ΕΥΜΑΤΟΣ) 

2μx12m 2 
ΜΕΤΩΡΕ

Σ 
  

ΔΙΧΤΥ / 
ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙ 

/ ΣΚΟΙΝΙ 
  2 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.5.2 
ΡΕΗΟΓΕΦΥΑ Νο 1 

Θ. ΑΤΤΙΚΟΥ & 
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 

2μx12m 2 
ΜΕΤΩΡΕ

Σ 
  

ΔΙΧΤΥ / 
ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙ 

/ ΣΚΟΙΝΙ 
  2 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.5.3 
ΡΕΗΟΓΕΦΥΑ Νο 2 

Θ. ΑΤΤΙΚΟΥ & 
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 

2μx12m 2 
ΜΕΤΩΡΕ

Σ 
  

ΔΙΧΤΥ / 
ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙ 

/ ΣΚΟΙΝΙ 
  2 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.5.4 

ΡΑΤΑΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 

ΘΧΕΙΩΝ 
ΡΕΙΜΕΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

1,40μ φψοσ χ 
2,05μ πλατοσ 

12 
ΡΕΙΜΕ
ΤΙΚΑ 

  
ΔΙΧΤΥ / 

ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙ 
/ ΣΚΟΙΝΙ 

  12 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.5.5 

ΡΥΓΟΙ 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ 

ΘΧΕΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΙΚΑ & 

ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΤΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ 

2μ πλάτοσ χ 
2μ μικοσ χ 4μ 

φψοσ 
2 set 

ΡΕΙΜΕ
ΤΙΚΑ 

  
ΔΙΧΤΥ / 

ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙ 
/ ΣΚΟΙΝΙ 

  2 set ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.5.6 

ΡΑΤΑΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΘΣ ΕΤ 

ΚΑΙ SPONSORS' 
VILLAGE 

2μ πλάτοσ χ 
2μ μικοσ χ 1μ 

φψοσ 
4 set 

ΡΕΙΜΕ
ΤΙΚΑ 

  
ΔΙΧΤΥ / 

ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙ 
/ ΣΚΟΙΝΙ 

  4 set ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.5.7 
ΡΥΓΟΙ 

ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΘΕΑΤΩΝ (SPS) 

2μ πλάτοσ χ 
2μ μικοσ χ 
1,5μ φψοσ 

2 set 
ΡΕΙΜΕ
ΤΙΚΑ 

      2 set   ΝΖΟ 

1.5.8 
ΡΕΗΟΓΕΦΥΑ 

ΔΘΜΟΣΙΟΓΑΦΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 

6τμχ: 2,10μ χ 
5μ φψοσ + 2 
τμχ: 2,10μ χ 
3,5μ φψοσ + 

2τμχ: 1μ φψοσ 
χ 12μ πλάτοσ 

8                                         
(2 ΜΕΤΩΡΕΣ             
+ 6 ΡΟΔΙΑ) 

ΡΕΙΜΕ
ΤΙΚΑ 

  
ΔΙΧΤΥ / 

ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙ 
/ ΣΚΟΙΝΙ 

  ΠΛΑ NAI ΝΖΟ 

1.5.9 
Δίχτυ ρολο (τοπια) 

μπλε 

50μ 
(τρζχοντα) χ 

1μ υψοσ 
4 

για 
υπολοιμ

ατα 
γεφυρω

ν και 
όποια 
άλλα 

ςθμεία 
μζνουν 

κενα 

      4 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.6 ΕΚΚΙΝΗΗ 5-10χλμ  & ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ 

1.6.1 

Ρινακίδεσ με 
κοντάρι για 

ςιμανςθ των 
Blocks εκκίνθςθσ 
των 5 & 10χλμ. 

0,60μ. Μικοσ 
Χ 0,50μ. φψοσ 

6Χ3=18 ΞΥΛΑ 
+ 36  

ΤΑΜΡΕΛΕΣ 

Μπλε με 
άςπρα 

γράμματ
α 

BLOCK 1- BLOCK 
6 

ΑΥΤΟΚΟΛ.   ΠΛΑ OXI ΝΖΟ 

1.6.2 
Λάβαρα για 
Εκελοντιςμό 

2,5μ φψοσ 1 μ 
πλάτοσ 

4     
Μουςαμάσ με 
περιμετρικά 

μπουτντοφηια 

 4   ΝΖΟ 

1.6.3 
Αυτοκκόλθτο 

Τζντασ 
ορκοπεδικϊν 

2μ πλάτοσ χ 
1μ φψοσ 

2     
Μουςαμάσ με 
περιμετρικά 

μπουτντοφηια 
2   ΝΖΟ 
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1.6.4 

Σιμανςθ τζντασ 
εκελοντιςμόυ 

(λογότυπα 
ομάδων) 

1,5μ χ 1,5μ 2     FOREX 3mm   2 ΠΧΙ ΝΖΟ 

1.6.5 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ 
για πινακίδεσ 

ρουχιςμοφ των 
10χλμ. 

0,60μ. Μικοσ 
Χ 0,50μ. φψοσ 

80   ΛΙΣΤΑ ΑΡΠ Α.Τ ΑΥΤΟΚΟΛ.   80 OXI ΝΖΟ 

1.6.6 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ 
για πινακίδεσ 

ρουχιςμοφ των 
5χλμ. ΡΩΙ 

0,60μ. Μικοσ 
Χ 0,50μ. φψοσ 

80   ΛΙΣΤΑ ΑΡΠ Α.Τ ΑΥΤΟΚΟΛ.   80 OXI ΝΖΟ 

1.6.7 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ 
για πινακίδεσ 

ρουχιςμοφ των 
5χλμ. ΑΡΟΓΕΥΜΑ 

0,60μ. Μικοσ 
Χ 0,50μ. φψοσ 

60   ΛΙΣΤΑ ΑΡΠ Α.Τ ΑΥΤΟΚΟΛ.   60 ΝΑΙ ΝΖΟ 

                      

1.7 ΑΕΡΟΠΑΝΟ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ 

1.7.1 
Αεροπανό 

ενθμζρωςθ 
κεατϊν 

8μ.Χ1,5μ. 2   

"ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ 
Θ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕ 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΚΑΦΕ / NO 
COFFEE OR 

REFRESHMENTS 
ARE ALLOWED".  

ΔΙΧΤΥ ΜΕ 
ΞΥΛΟ Α/Κ 

  2 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.7.2 
Αεροπανό 

ενθμζρωςθ 
κεατϊν 

8μ.Χ1,5μ. 4 

Στο 
πεηοδρό
μιο ςτθ 
γωνία Λ. 

Βας. 
Κων/νου 

& 
Ερατοςκ

ζνουσ 

ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΘΕΑΤΩΝ ΣΕ 

ΣΤΑΔΙΟ /  
ENTRANCE TO 
THE STADIUM 

ΔΙΧΤΥ ΜΕ 
ΞΥΛΟ Α/Κ 

  4 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.7.3 

Αεροπανό για 
παραλαβι 
ρουχιςμοφ 

Μαρακωνίου 

8μ.Χ1,5μ. 2 

αεροπαν
ο ςτθ 

νθςίδα 
αμζςωσ 
μετά τα 
Ρροπφλ
αια με 
βζλοσ 

προσ το 
φανάρι 

τθσ 
Πλγασ 

KIT BAG - 
CLOTHING 
RECLAIM 

ΡΑΑΛΑΒΘ 
ΟΥΧΙΣΜΟΥ 

 

ΔΙΧΤΥ ME 
ΞΥΛΟ Α/Κ  

2 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.7.4 

Αεροπανό για 
παράδοςθ / 
παραλαβι 

ρουχιςμοφ 5 & 
10Km 

8μ.Χ1,5μ. 1 

αεροπαν
ο ςτθν 
ζξοδο 
από 

οριοκετ
θμζνθ 

περιοχι 
με βζλοσ 
προσ τθ 

Βας. 
Πλγασ 

ΧΩΟΣ 
ΡΑΑΔΟΣΘΣ - 
ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
ΟΥΧΙΣΜΟΥ 

ΑΓΩΝΩΝ 
ΔΟΜΟΥ 5 & 

10Km 
CLOTHING PICK 
UP AREA ROAD 

RACES 5 & 10Km 

ΔΙΧΤΥ ΜΕ 
ΞΥΛΟ Δ/Α 

  1 ΝΑΙ ΝΖΟ 
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1.7.5 

Αεροπανό για 
παραλαβι 

ρουχιςμοφ Αγϊνα 
10χλμ.  

8μ.Χ1,5μ. 3 

Στθν 
επάνω 

και κάτω 
μζροσ 

τθσ 
αλζασ 

τθσ 
Αίγλθσ 
από τθ 
μεριά 

του 
Ηαππείο
υ +  επί 
τθσ Βας. 
Πλγασ 
ςτθν 

είςοδο 
του 

parking 
τθσ 

Αίγλθσ  

ΧΩΟΣ 
ΡΑΑΔΟΣΘΣ - 
ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
ΟΥΧΙΣΜΟΥ 

ΑΓΩΝΑ ΔΟΜΟΥ 
10Km 

CLOTHING PICK 
UP AREA ROAD 

RACE 10Km 

ΔΙΧΤΥ ΜΕ 
ΞΥΛΟ Δ/Α 

  3 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.7.6 

Αεροπανό 
ενθμζρωςθσ 
δρομζων για 
παράδοςθ 

ρουχιςμοφ 5Km  

8μ.Χ1,5μ. 3 

Στθν 
επάνω 

και κάτω 
μζροσ 

τθσ 
αριςτερ

ισ εκ 
του 

ςυντριβ
ανίου 

ειςόδου 
του 

Ηαππείο
υ +  επί 
τθσ Βας. 
Πλγασ 

ςτο 
φψοσ 
τθσ 

ειςόδου  

ΧΩΟΣ 
ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
ΟΥΧΙΣΜΟΥ 

ΑΓΩΝΑ ΔΟΜΟΥ 
5Km 

CLOTHING PICK 
UP AREA ROAD 

RACES 5Km 

ΔΙΧΤΥ ΜΕ 
ΞΥΛΟ Δ/Α 

  3 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.7.7 
Αεροπανό 

ενθμζρωςθσ 
δρομζων  

8μ.Χ1,5μ. 2   

Αποδυτιρια 
Ανδρϊν / Men's 
Changing Room 

Αποδυτιρια 
Γυναικϊν / 
Women's 

Changing Room 

ΔΙΧΤΥ ΜΕ 
ΞΥΛΟ Δ/Α 

  2 ΝΑΙ ΝΖΟ 

1.7.8 
Αεροπανό 

ενθμζρωςθσ 
δρομζων  

8μ.Χ1,5μ. 4 SPARE 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΡΟΣ 

ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ 
ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΑΜΑ 

ΔΙΧΤΥ ΜΕ 
ΞΥΛΟ Δ/Α 

  4 ΝΑΙ ΝΖΟ 
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2. ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΑΜΑ 2019 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 

ΕΙΔΟ 
ΔΙΑΣΑΕΙ 

(πλάτοσ χ μικοσ) 
ΣΜΧ ΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΛΙΚΟ ΤΠΑΡΧΟΤΝ 

ΝΕΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 
ΤΝΟΛΙΚΑ 

STATUS 

2.1 ΗΜΑΝΗ ΕΚΣΟ ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

2.1.1 
Backdrop 

Συνζντευξθσ 
Τφπου 

7.5μ χ 1.5μ 1 

ΑΥΤΟΣΤΘΙΗΟΜΕ
ΝΟ ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΙΚΟΥΣ 
ΥΘΜΙΗΟΜΕΝΟΥ
Σ ΟΘΟΣΤΑΤΕΣ 

1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 
ΜΟΥΣΑΜΑ
Σ (ΜΑΝΙΚΙΑ 

Α/Κ)  
0 1 1 ΝΖΟ 

2.1.2 
Backdrop 

media center - 
corporate 

3.5μ χ 2.5μ 1 

ΑΥΤΟΣΤΘΙΗΟΜΕ
ΝΟ ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΙΚΟΥΣ 
ΥΘΜΙΗΟΜΕΝΟΥ
Σ ΟΘΟΣΤΑΤΕΣ 

1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 0 0 1 1 ΝΖΟ 

2.1.3 
Καρτελακια 
Ομιλθτϊν 

Συνζντευξθσ 
10εκ χ 25εκ 20 Event Branded 20 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Αυτοκόλθτ
ο τφπου Λ 

0 20 20 ΝΖΟ 

2.1.4 
Ρόντιουμ 
Ομιλθτϊν 

ΔΙΑΜΕΤΟΣ 
34,50Μ Χ 0,86Μ  

2 
Τελετι ζναρξθσ + 

Συνζντευξθ 
Τφπου 

2 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Forex 3mm 0 2 1 ΝΖΟ 

2.2 ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΑΓΩΝΩΝ 

2.2.1 

Λάβαρα 
προβολισ 

ΚΜΑ                                                               
(Για ανάρτθςθ 

ςε ςτφλουσ 
ΔΕΘ) 

1 X 2,5μ. 100   13 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

PVC με 
ξφλο ςτθν 
πάνω και 

κάτω 
πλευρά 

50 100 150 ΝΖΟ 

2.2.2 

Ροδιζσ 
χορθγϊν για 

τραπζηια 
ςτακμϊν 

ανεφοδιαςμο
φ 

2,30 Χ 0,625  85 

34 ΟΡΑΡ, 17 
POWERADE,                                          
17 ΑΥΑ, 17 
WIND ME 

ΣΥΑΡΤΙΚΟ 

4 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

ΜΟΥΣΑΜΑ
Σ ΜΕ 

ΣΥΑΡΤΙΚΟ 
Θ ΔΙΡΛΘΣ 

0 85 85 ΝΖΟ 

2.2.3 
Ρανϊ 

προβολισ 
xορθγϊν  

50 ΤΜΧ 
1,90X0,90M        

& 50 τμχ 3,90 X 
0,90M 

100 
ΛΙΣΤΑ XL 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΧΧΧ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

ΜΟΥΣΑΜΑ
Σ     

(Μπουντοφ
ηια          & 

ςχοινί 
περιμετρικ

ά) 

  100 
200 (εκ των 
οποίων 100 
υπάρχουν) 

ΝΖΟ 

2.2.4 

Ρανϊ 
προβολισ 

STREET 
BANNERS για 

ΟΡΑΡ 

0,90μ χ 20μ 2 
4ΧΩΜΘ 

ΕΚΤΥΡΩΣΘ ΣΕ 
ΑΣΡΟ ΟΛΟ 

1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 

ολο με 
μπουντουηι

α 
περιμετρικ

ά 

  2 2 ΝΖΟ 

2.2.5 

Ρανϊ 
προβολισ 
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΧΟΘΓΩΝ 

ΣΕΓΑΣ 

0,90μ χ 40μ 6 
4ΧΩΜΘ 

ΕΚΤΥΡΩΣΘ ΣΕ 
ΑΣΡΟ ΟΛΟ 

2 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

ολο με 
μπουντουηι

α 
περιμετρικ

ά 

  6 6 ΝΖΟ 

2.2.6 

ΡΥΓΟΙ 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ

Σ ΘΧΕΙΩΝ 
ΣΘΜΕΙΩΝ LIVE 

MUSIC 

2μ πλάτοσ χ 2μ 
μικοσ χ 1,5μ 

φψοσ 
4 ΡΕΙΜΕΤΙΚΑ   

ΔΙΧΤΥ / 
ΜΡΟΥΝΤΟ
ΥΗΙ / ΣΚΟΙΝΙ 

  4 ΝΑΙ ΝΖΟ 
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2.2.7 

Look of the 
event banners 

για εξζδρεσ 
μουςικϊν 
ςθμείων 

διαδρομισ 

8μ χ 0,5μ 3 ΜΕΤΩΡΕΣ 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 

ΜΟΥΣΑΜΑ
Σ     

(Μπουντοφ
ηια          & 

ςχοινί 
περιμετρικ

ά) 

0 3 3 ΝΖΟ 

2.2.8 
Banners 

τουριςτικϊν 
λεοφωρείων 

8μ.Χ0,90εκ φψοσ 6 ΜΕΤΩΡΕΣ 3 GR - 3 ENG 

PVC, 
Μπουντοφη

ι & 
ΜΑΓΝΘΤΘΣ 
ΣΤΘΝ ΚΑΤΩ 

ΡΛΕΥΑ 

4 10 10 ΝΖΟ 

 

3. ΚΕΝΣΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - EXPO AMA 2019 

α/α ΕΙΔΟ ΔΙΑΣΑΕΙ ΣMX ΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΛΙΚΟ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ STATUS  

3.1 

Λάβαρο 
προβολισ 

EXPO (ςτφλοι 
ΔΕΘ) 

2,5μ φψοσ 
χ 1.μ 

πλάτοσ 
50 

Για ανάρτθςθ 
ςε ειδόδουσ 

του TWD 
(Ρωςειδϊνοσ 

κτλ) 

ΝΖΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟ 

(50ΤΜΧ) 

PVC  / Με 
μανίκια 

επάνω κάτω 
και ξφλα 
ςτιριξθσ 

50 ΛΑΒΑΑ 50 ΛΑΒΑΑ 50 ΝΖΟ 

3.2 
Βζλθ 

όδευςθσ 

20εκ φψοσ 
χ 70 εκ 
πλάτοσ 

10 
κόλθμα ςτα 

banner                   
3.1 & 3.2 

      10 10 ΝΖΟ 

3.3 

Κρεμαςτά 
Banners 

Χορθγϊν & 
κεςμικά  

2μ φψοσ χ 
1 μ πλάτοσ 

49 

για τουσ 
Στφλουσ 

εξωτερικοφ 
χϊρου TWD  

  

PVC  / Με 
μανίκια 

επάνω κάτω 
και ξφλα 
ςτιριξθσ 

  49 49 ΝΖΟ 

3.4 

Ροδιζσ 
διαςτάςεων  

για τα 
τραπζηια των 

bibs 

  30 Συραπτικό     30 30 60 ΝΖΟ 

3.5 
Μετϊπεσ 

Ρεριπτζρων 
Εγγραφϊν 

24εκ φψοσ 
χ 1μ 

πλάτοσ 
80 

τρφπεσ για tier 
ups θ διπλισ 

όωεωσ 
20 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Forex 3mm   80 80 ΝΖΟ 

3.6 
Αυτοκόλλθτα 
Ανακφκλωςθσ 

40εκ χ 
60εκ 

150   3 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Αυτοκόλλθτο 0 150 0 ΝΖΟ 

3.7 
Ταμπλζλεσ 

για Γρ. 
Μάρκετινγκ 

50εκ χ 70 
εκ 

2 
τρφπεσ για tier 
ups θ διπλισ 

όωεωσ 
  Forex 3mm 0 2 2 ΝΖΟ 

3.8 
Roll Up 
Banners 

1μχ2μ 13   6-9 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΟΥΣΑΜΑΣ 0 13 OXI ΝΖΟ 

3.9 

Χάρτθσ 5χλμ 
close up  

2μ χ 3μ 1 
ΜΟΝΟ 

ΜΡΟΥΝΤΟΥΗΙΑ 
ΧΑΤΕΣ 

PVC 
Ρεριμετικα 

με 
μπουντοφηια 

  1 1 ΝΖΟ 

Χάρτθσ 10χλμ 
close up  

2μ χ 3μ 1         1 1 ΝΖΟ 

Χάρτθσ 
Εκκίνθςθ 

ΑΜΑ close up 
2μ χ 3,5μ 1         1 1 ΝΖΟ 

Χάρτθσ 
Σερματιςμϊν 

2μ χ 3,5μ 1         1 1 ΝΖΟ 
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close up  

Χάρτθσ KMA 
Master Plan 

2μ χ 3,5μ 1         1 1 ΝΖΟ 

3.10 Beach flags   7 Σχιμα Δάκρυ 5 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
Σθμαιοπανο 
με βάςθ 20lt 

νεροφ 
  5 5 ΝΖΟ 

 

«ΠΗΝΑΚΑ 4: ASPV 2019" 

ATHENS STREET POLE VAULT 2019 

ΤΝΟΛΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΗΜΑΝΗ 

Α/Α Περιγραφι Τλικοφ 
Διαςτάςεισ 
(πλάτοσ x 

φψοσ) 
ΣΜΧ χόλια Περιεχόμενο Τλικό Τπάρχουν 

NEA 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ Status 

1 

Backdrop ςυνεντευξθσ τφπου και 
μετατροπι                                       

ςε βάκρο απονομϊν & επιπλζον 
χριςθ του ωσ Backdrop 

εκκίνθςθσ φοράσ ακλθτϊν τθν 
θμζρα του αγϊνα 

3m x 1,5m 1 

Οι 
ορκοςτάτεσ 

κα ζχουν 
ρυκμιηόμενο 

φψοσ 

  

(PVC με 
βζργεσ και 

μεταλλικοφσ 
ορκοςτάτεσ 

  ΝΑΙ NAI ΝΖΟ 

2 Αυτοκόλλθλα ομιλθτϊν   15 Σχιμα Λ   Αυτοκόλλθτο   ΝΑΙ NAI ΝΖΟ 

3 Ρόντιουμ Συνζντευξθσ Τφπου 25χ40εκ 1 
Διαςτάςεισ 

TBC 
  Pvc 3mm   ΝΑΙ NAI ΝΖΟ 

4 
Ροδιζσ για τα τραπζηια τθσ 

γραμματείασ  
0,6μ χ 1,8μ 10 

Με 
ςυραπτικό 

  PVC   ΝΑΙ NAI ΝΖΟ 

5 Αυτοκόλλθτα αυτοκινιτων 0,50μ.Χ0,60μ. 15 Γρίηα ράχθ   Αυτοκόλλθτο   ΝΑΙ NAI ΝΖΟ 

6 Ταμπζλεσ τεντϊν 0,50μ.Χ0,30μ. 5 
με οπζσ για 

πζραςμα 
tier ups 

  Pvc 3mm   ΝΑΙ NAI ΝΖΟ 

7 Λάβαρα δρόμου 1μ χ 2μ 40     

Μουςαμάσ 
με μανίκια 

και ξφλο 
επάνω & 

κάτω 

  ΝΑΙ NAI ΝΖΟ 

8 Banners LOΟK OF THE EVENT 3,9μ χ 0,9μ 20     

Μουςαμάσ 
με 

μπυντουηια 
και ςκοινι 

  ΝΑΙ NAI ΝΖΟ 

9 
Banners ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ / 

ΟΡΑΝΔΑ 
3,9μ χ 0,9μ 10     

Μουςαμάσ 
με 

μπυντουηια 
και ςκοινι 

  ΝΑΙ NAI ΝΖΟ 

10 Φόδρα για διάδρομο φοράσ 60μ χ0 ,65μ 2 

Με 
ςυραπτικό 
(12τμχ χ 10 
τρζχοντα 

μζτρα) 

  μουςαμάσ   ΝΑΙ NAI ΝΖΟ 

11 Banners χορθγων 1,9μ χ 0,90μ 10     

Μουςαμάσ 
με 

μπυντουηια 
και ςκοινι 

  ΝΑΙ NAI ΝΖΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ‘Β’ 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΗΓΩΝ 

ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΔΓΑ ΣΟΤ 2019 

 
 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ 

ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 
 
 

1. Τπεξεζίεο θαηαγξαθήο, κεηαθνξάο, ζπληήξεζεο & θχιαμεο ζε δηθέο ηνπ 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ήδε ππάξρνληνο πιηθνχ ζήκαλζεο θαη θαηαζθεπψλ 

κάξθεηηλγθ ηνπ ΔΓΑ, ην νπνίν ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε 

(Γειηίν / θφξκα παξαιαβήο & παξάδνζεο κε ην ζρεηηθφ πιηθφ) θαη ν 

αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεηαθέξεη απφ ηηο απνζήθεο ηνπ ΔΓΑ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Ζ νξγάλσζε ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα γίλεη βάζεη 

πξνδηαγξαθψλ ηηο νπνίεο ζα παξαδνζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ην ΔΓΑ θαη 

ζα αθνξνχλ ηε ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ γηα λα είλαη δπλαηή 

ε αλαγλψξηζε & δηαρείξηζε ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη ππνρξενχηαη 

λα δηαζέζεη απφ πιεπξάο ηνπ ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν πνπ ζα έρεη ηελ πιήξε 

εηθφλα ηεο απνζήθεο θαη ηε δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ ΔΓΑ. 

 

2. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί θαζψο θαη λα δνθηκάδεη / 

πξνεηνηκάδεη βάζε ησλ αλαγθψλ ηνπ εθάζηνηε αγψλα ηα ζρεηηθά αληηθείκελα 

κε ηε ζρεηηθή ζήκαλζε θαη λα απνζηέιιεη ηηο ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο πξνο 

έγθξηζε ζην ΔΓΑ.  

 

3. Μία εβδνκάδα πξηλ απφ θάζε πξνγξακκαηηζκέλν αγψλα ν αλάδνρνο ζα 

παξαιακβάλεη ιίζηα κε ηα πιηθά (παιαηά πνπ ζα έρεη παξαιάβεη θαη λέα πνπ 

ζα έρεη θαηαζθεπάζεη βάζε ηνπ δηαγσληζκνχ) πνπ ζα πξέπεη είηε λα 

ηνπνζεηήζεη (ζηελ πεξίπησζε ησλ Αγψλσλ πνπ ηεινχληαη ζηελ Αηηηθή) είηε 

απιά λα παξαδίδεη / θνξηψζεη ζηε κεηαθνξηθή ηνπ ΔΓΑ (θνξηεγφ) ζην 
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νπνίν ζα ζπγθεληξψλνληαη φια ηα πιηθά πξνο απνζηνιή γηα ηνπο αγψλεο πνπ 

ηεινχληαη εθηφο Αζελψλ.  

 

4. Αληίζηνηρα κε ην πέξαο ησλ αγψλσλ ζα πξέπεη βάζε ηνπ 

πξνζπκθσλεζέληνο πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ηνπ έρεη παξαδνζεί (γηα ηνπο 

αγψλεο εληφο Αηηηθήο) λα απνμειψλεη θαη λα ζπγθεληξψλεη ηα ζρεηηθά πιηθά 

ζήκαλζεο (θαηεπζείαλ κεηά ην πέξαο ηνπο) θαη θαηφπηλ ππνγξαθήο ηνπ 

ζρεηηθνχ δειηίνπ / θφξκα παξαιαβήο & παξάδνζεο απφ ηα ζηειέρε ηνπ 

ΔΓΑ λα κεηαθέξεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνο θχιαμε & ζπληήξεζε κέρξη 

ηνλ επφκελν αγψλα.  

 

5. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αγψλσλ εθηφο λνκνχ Αηηηθήο, ν αλάδνρνο ζα είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη ηελ πξνζπκθσλεκέλε ψξα & κέξα (ε νπνία ζα 

ηνπ θνηλνπνηείηαη αληίζηνηρα 1 εβδνκάδα πξηλ απφ θάζε αγψλα) γηα λα 

παξαιάβεη απφ ηε κεηαθνξηθή / θνξηεγνχ ηνπ ΔΓΑ, θαη αθνχ θαηακεηξήζεη 

θαη ππνγξάςεη ην δειηίν / θφξκα παξάδνζεο /& παξαιαβήο, λα παξαιάβεη ην 

ζρεηηθφ πιηθφ ην νπνίν ζα κεηαθέξεη πξνο θχιαμε θαη ζπληήξεζε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ κέρξη ηνλ επφκελν αγψλα εληφο ή εθηφο Αηηηθήο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ‘Γ’ 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΗΓΩΝ 

ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΔΓΑ ΣΟΤ 2019 

 
 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 
νδεγηώλ 

Μέξνο Η: 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] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [99221456] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Λεσθ. πγγξνχ αξ. 137, Ν. 
κχξλε, 17121] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Αλαζη. Καζηψιαο] 
- Σειέθσλν: [211-1877749] 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [supplies@segas.gr] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) : [www.segas.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): [ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΗΓΩΝ 

ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΔΓΑ ΣΟΤ 2018.CPV22462000-6, 

63121100-4] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηεο θαη 
Τπεξεζίεο] 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ 
ππάξρεη): [……] 

 



28 
 

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: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii: 
Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποiv; 

[] Ναη [] Όρη 

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

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
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: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη 
ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε 
(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ 
…): 

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

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη 
θαλφλεο 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 

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

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
αλαιάβνπλ:  
[…] 

Εάν η αναιέτουςα αρχθ θ ο αναιέτων φορέασ ζητοφν ρητϊσ αυτέσ τισ πληροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογθ του άριρου 131 παρ. 5 θ εφόςον ο προςφέρων / υποψθφιοσ οικονομικόσ 

φορέασ  προτίιεται να αναιέςει ςε τρίτουσ υπό μορφθ υπεργολαβίασ τμθμα τησ 

ςφμβαςησ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τησ ςυνολικθσ αξίασ τησ ςφμβαςησ 

ςφμφωνα με το άριρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλέπονται 

ςτην παροφςα ενότητα, παρακαλείςιε να παράςχετε τισ πληροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μέρουσ και ςφμφωνα με το μέροσ ΙΙΙ για 

κάιε υπεργολάβο (θ κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvi 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
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 πξνζψπνπxiv 
ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ 
ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 
απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 
νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη;  

[] 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 
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ 
ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή 
ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη 
θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
[……] θαη ζρεηηθφ(-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 
απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«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 νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxx, 
ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία 
είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 
πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
απφθαζεο; 
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε 
θαη δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο 
ή έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο 
ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 
νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ 
ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο ;xxi 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 
ΑΦΑΛΗΖ 

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

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
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 νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη 
ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxiii; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ 
ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηάζεηοxxiv : 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ 
απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxv 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

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

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

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

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

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

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

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

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ 
χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο 
ζπκθεξόλησλxxvii, ιφγσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν 
ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία 
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεοxxviii; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

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

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηαxxix θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 
θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 
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Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ 
ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 
αζέκηην ηξφπν 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 νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 



39 
 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ 
παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

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 φια ηα απαηηνχκελα 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 
ηεξνχληαη 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):  
[……][……][……] 
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Β: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

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

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

  

1) Οηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο θαη 
ζπγθεθξηκέλα, ηζνινγηζκνχο ή 
θνξνινγηθέο δειψζεηο ησλ ηξηψλ (3) 
πξνεγνπκέλσλ ηνπ έηνπο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ, 
απφ ηνπο νπνίνπο λα πξνθχπηεη φηη ν 
θχθινο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο 
αλέξρεηαη εηεζίσο ζε 200.000 € 
ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ νπνίσλ νη 100.000 
ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ηνκέα 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ 
ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε  
 

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη εμεηδηθεπκέλν 
ζπλεξγείν κε απνδεδεηγκέλε 
πξνυπεξεζία ζε αλάινγα έθηαζεο 
έξγα, ην νπνίν ζα απαξηίδεηαη απφ 
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) άηνκα 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα 
πξνζθνκίζεη δείγκαηα απφ αλάινγα 
έξγα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζην 
παξειζφλ θαζψο θαη απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία φηη εληφο ησλ δχν ηειεπηαίσλ 
εηψλ πξν ηνπ έηνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ 
έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ δχν 
(2) έξγα, φπνπ ζην θάζε έλα απφ απηά 
παξήγαγε ηνπιάρηζηνλ 1.500 
ηεηξαγσληθά κέηξα ςεθηαθψλ 
εθηππψζεσλ θαη θαηαζθεπψλ 
Μάξθεηηλγθ 

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, 
λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 
ππεξγνιαβίαοxxxi ην αθφινπζν ηκήκα 
(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

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 αλαθέξνληαηxxxii, 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 δσξεάλxxxiii. 

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... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, 

παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, 

αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

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

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΗΓΩΝ 

ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΔΓΑ ΣΟΤ 2019 

 

 

 
 
Τπόδεηγκα 1   

(Δπσλπκία Σξάπεδαο) 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
 
ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΔΚΓΟΣΖ  ..........................................                Ζκεξνκελία έθδνζεο  
...................... 
ΚΑΣΑΣΖΜΑ  ………………………                    ΔΤΡΩ 500 
 
Πξνο ηνλ:      ΔΓΑ 
 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠ' ΑΡΗΘ………… ΓΗΑ ΠΟΟ 
500€. 
 
 
Κχξηνη, 
 
Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη, παξαηηνχκελνη ξεηψο, ακεηαθιήησο 
θαη αλεπηθπιάθησο πξνο ηνλ ΔΓΑ ηεο ελζηάζεσο, ηνπ επεξγεηήκαηνο θαη 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, θαζψο θαη γεληθά θάζε ελζηάζεσο, 
επεξγεηήκαηνο ή δηθαηψκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα άξζξα 852 - 869 ηνπ 
Αζηηθνχ Κψδηθα, εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα ξεηψο, ακεηαθιήησο θαη 
αλεπηθπιάθησο πξνο εζάο, σο πξσηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ1 
................................................ ................... ....................................................... 
πνπ έρεη ηελ έδξα2 ηνπ .............................. ...................................................... 
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ελ ιφγσ 
Γηαγσληδνκέλνπ ................................................................................... ζηνλ 
πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε εηδψλ 

                                            

1  Θα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ Γηαγσληδφκελνπ ή ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο ή 

Έλσζεο 

2  Θα αλαγξάθεηαη ε πιήξεο δηεχζπλζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ 
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ζήκαλζεο θαη θαηαζθεπψλ κάξθεηηλγθ γηα ηηο αλάγθεο ησλ αγψλσλ καδηθήο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΓΑ ηνπ 2019, θαζψο θαη γηα ηελ αθξηβή, πιήξε θαη πηζηή 
ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη δηαηάμεσλ ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ 
σο άλσ Γηαγσληζκνχ (ηνπ νπνίνπ ξεηά δειψλνπκε θαη ζπλνκνινγνχκε φηη 
έρνπκε ιάβεη πιήξε γλψζε). 
 

ε πεξίπησζε πνπ ζα απνθαζίζεηε, με ηην ελεύθερη και αδέζμεσηη κρίζη 
ζας, φηη ν ελ ιφγσ Γηαγσληδφκελνο δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
έρεη αλαιάβεη, αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα ηελ ππνρξέσζε λα ζαο 
θαηαβάινπκε, ζε πξψηε δήηεζε, ηνηο κεηξεηνίο ή κε θαηάζεζε ζην 
ινγαξηαζκφ Σξάπεδαο πνπ ζα καο ππνδείμεηε, πάξαπηα, ρσξίο θακία 
αληίξξεζε θαη απξνθαζίζησο, ην σο άλσ εγγπεζέλ πνζφ, ελ φισ ή ελ κέξεη 
βάζεη ησλ νδεγηψλ ζαο, ρσξίο θακία εμνπζηνδφηεζε, πξάμε ή ζπγθαηάζεζε 
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, νχηε νπνηαδήπνηε άξλεζε, αληίξξεζε, εμψδηθεο 
ελέξγεηεο ή πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία ή ηε δηθαηνζχλε πνπ ν σο άλσ 
Γηαγσληδφκελνο ηπρφλ ζα εγείξεη, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο, ή ηε ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε, λα ιεθζνχλ ππφςε.  
 
Ζ ελ ιφγσ θαηαβνιή ζα γίλεη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηεο ιήςεσο απφ 
εκάο ηεο έγγξαθεο, πεξί θαηαπηψζεσο ηεο παξνχζαο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 
καο, απιήο θαη κφλεο δειψζεψο ζαο. 
 
Ζ παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιχπηεη θαη φιεο ηηο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 
αξρηθήο Πξνζθνξάο ηπρφλ βειηησκέλεο πξνηάζεηο, πξνζθνξέο θαη 
ζπκθσλίεο ηνπ ππέξ νχ εγγπψκεζα Γηαγσληδφκελνπ. 
 
αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππ' φςηλ εγγχεζή καο ζα παξακείλεη ζε πιήξε 
ηζρχ κέρξη λα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε 
έγγξαθε δήισζή ζαο φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππ' φςηλ εγγχεζε.  Μέρξη 
ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ 
ηεο εγγχεζεο. 
 
Βεβαηνχηαη ηέινο ππεχζπλα φηη ε έθδνζε ηεο παξνχζαο Δγγπεηηθήο 
Δπηζηνιήο ππάγεηαη εληφο ηεο λφκηκεο δηθαηνδνζίαο θαη αξκνδηφηεηάο καο, 
δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Νφκν γηα 
ηελ Σξάπεδά καο θαη φιεο νη απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο λνκηθέο θαη 
ηξαπεδηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο έρνπλ δεφλησο 
ζπληειεζζεί. 
 
Με εθηίκεζε, 
 
(ΣΡΑΠΔΕΑ) 
 
 
Τπάιιεινο/νη  (Ολνκα - ηίηινο) 
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Τπόδεηγκα 2   

 
(Δπσλπκία Σξάπεδαο) 

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
 
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
ΔΚΓΟΣΖ  ..........................................                Ζκεξνκελία έθδνζεο  
................... 
ΚΑΣΑΣΖΜΑ  ………………………                    ΔΤΡΩ  ……… 
 
Πξνο ηνλ:  ΔΓΑ 
 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖΤΠ' ΑΡΗΘ………… ΓΗΑ ΠΟΟ 
…………..€. 
 
 
Κχξηνη, 
 
Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη, παξαηηνχκελνη ξεηψο, ακεηαθιήησο 
θαη αλεπηθπιάθησο πξνο ηνλ ΔΓΑ ηεο ελζηάζεσο, ηνπ επεξγεηήκαηνο θαη 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, θαζψο θαη γεληθά θάζε ελζηάζεσο, 
επεξγεηήκαηνο ή δηθαηψκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα άξζξα 852 - 869 ηνπ 
Αζηηθνχ Κψδηθα, εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα ξεηψο, ακεηαθιήησο θαη 
αλεπηθπιάθησο πξνο εζάο, σο πξσηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ Αλαδφρνπ3 
............................................................. 
......................................................................... πνπ έρεη ηελ έδξα4 ηνπ 
..................... ................................................................. κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
………………… (………..) επξψ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ ηνλ Αλάδνρν 
φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεογηα ηελ πξνκήζεηα, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε 
εηδψλ ζήκαλζεο θαη θαηαζθεπψλ κάξθεηηλγθ γηα ηηο αλάγθεο ησλ αγψλσλ 
καδηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΓΑ ηνπ 2019, κεηαμχ ηεο ……………….….. 
(Επσλπκία αλαδόρνπ) θαη ηνπ ΔΓΑ θαη γηα ηελ αθξηβή, πιήξε θαη πηζηή 
ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ ηεο σο άλσ χκβαζεο (ηεο νπνίαο 
ξεηά δειψλνπκε θαη ζπλνκνινγνχκε φηη έρνπκε ιάβεη πιήξε γλψζε). 
 
ε πεξίπησζε πνπ ζα απνθαζίζεηε, κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε 
ζαο, φηη ν ελ ιφγσ Αλάδνρνο δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη 
αλαιάβεη κε ηελ σο άλσ χκβαζε, αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα ηελ 
ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, ζε πξψηε δήηεζε, ηνηο κεηξεηνίο ή κε 
θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκφ Σξάπεδαο πνπ ζα καο ππνδείμεηε, πάξαπηα, ρσξίο 

                                            

3  Θα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ ή ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο ή Δλσζεο 

4  Θα αλαγξάθεηαη ε πιήξεο δηεχζπλζε ηνπ Αλαδφρνπ 
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θακία αληίξξεζε θαη απξνθαζίζησο, ην σο άλσ εγγπεζέλ πνζφ, ελ φισ ή ελ 
κέξεη βάζεη ησλ νδεγηψλ ζαο, ρσξίο θακία εμνπζηνδφηεζε, πξάμε ή 
ζπγθαηάζεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Αλαδφρνπ, νχηε νπνηαδήπνηε άξλεζε, 
αληίξξεζε, εμψδηθεο ελέξγεηεο ή πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία ή ηε δηθαηνζχλε πνπ 
ν σο άλσ Αλάδνρνο ηπρφλ ζα εγείξεη, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηε ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε, λα 
ιεθζνχλ ππφςε.  
 
Ζ ελ ιφγσ θαηαβνιή ζα γίλεη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηεο ιήςεσο απφ 
εκάο ηεο έγγξαθεο, πεξί θαηαπηψζεσο ηεο παξνχζαο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 
καο, απιήο θαη κφλεο δειψζεψο ζαο. 
 
αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππ' φςηλ εγγχεζή καο ζα παξακείλεη ζε πιήξε 
ηζρχ κέρξη λα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε 
έγγξαθε δήισζή ζαο φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππ' φςηλ εγγχεζε.  Μέρξη 
ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ 
ηεο εγγχεζεο. 
 
Βεβαηνχηαη ηέινο ππεχζπλα φηη ε έθδνζε ηεο παξνχζαο Δγγπεηηθήο 
Δπηζηνιήο ππάγεηαη εληφο ηεο λφκηκεο δηθαηνδνζίαο θαη αξκνδηφηεηάο καο, 
δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Νφκν γηα 
ηελ Σξάπεδά καο θαη φιεο νη απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο λνκηθέο θαη 
ηξαπεδηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο έρνπλ δεφλησο 
ζπληειεζζεί. 
 
Με εθηίκεζε, 
 
(ΣΡΑΠΔΕΑ) 
 
 
Τπάιιεινο/νη  (Ολνκα - ηίηινο) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

                                            
i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 

(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε 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 εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊκαι/θ το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρϊ. 

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 ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 

ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ 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 Σφμφωνα 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 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 

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

42). 

viii Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ 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/ΔΕΥ 

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

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

3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και 

του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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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 

οικονοµικϊνςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xi Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, 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 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, 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 Ππωσ 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 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

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

εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( 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 Στθν 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).  

xxi Σθμειϊνεται 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 
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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 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ 

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

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

τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxviii Ρρβλ άρκρο 48. 

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

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

xxx Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 

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

Παράρτθμα αυτό. 

xxxi Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για 

τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ 

ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii Υπό 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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