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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΤΟΥ 2018 

 
 
 

 
  

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η συμφερότερη προσφορά 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 23-1-2018 
Ημέρα: Τρίτη 
Ωρα: 13.00  

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

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 55.000 € πλέον ΦΠΑ 
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(Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) προκηρύσσει σύµφωνα µε την από 7/12/2017 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου την διεξαγωγή Συνοπτικού διαγωνισµού για την 

προμήθεια, διαχείριση και αποθήκευση ειδών σήμανσης και κατασκευών 

μάρκετινγκ για τις ανάγκες των αγώνων μαζικής συμμετοχής του ΣΕΓΑΣ του 

2018 µε κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο 

προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) € 

πλέον ΦΠΑ.   

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 13.00΄ μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας  (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη).  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός 

κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας μέχρι την παραπάνω 

ημέρα και ώρα.  

 

Α.- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.- Το είδος του διαγωνισμού είναι συνοπτικός διαγωνισμός με 

σφραγισμένες γραπτές προσφορές και με τους όρους που προβλέπονται στη 

συνέχεια. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα αφορά το σύνολο της 

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

ΣΕΓΑΣ.   

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

γραφεία του ΣΕΓΑΣ (γραφείο προμηθειών, 2ος όροφος) εντός κλειστού 

φακέλου το αργότερο μέχρι την 23η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 

12.00΄ μ.μ Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Ο 

ΣΕΓΑΣ δεν υποχρεούται να διαθέτει όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού 

απαραιτήτως και στην Αγγλική γλώσσα.  

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

είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα είτε ενώσεις, εφόσον είναι νόμιμα 

εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Εμπορικά Επιμελητήρια, στην Ελλάδα ή στη 

χώρα της έδρας τους.  

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

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

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

παροχή πληροφοριών: Α. Κασιώλας (τηλ: 211-1877749, email : 

supplies@segas.gr). 
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5.- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν αντίγραφα της 

προκήρυξης από το γραφείο προμηθειών του ΣΕΓΑΣ (Λ. Συγγρού 137, 2ος 

όροφος). Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 

ΣΕΓΑΣ (www.segas.gr).  

6.- Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι η συμφερότερη 

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

την τήρηση των προδιαγραφών των ζητουμένων ειδών. Οι προσφορές πρέπει 

να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά λεπτομερή περιγραφή των προσφερομένων 

ειδών καθώς και των ζητούμενων υπηρεσιών (υλικό, χρώματα, διάσταση 

κ.λ.π.). Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών του 

ΣΕΓΑΣ, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους 

αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη 

αποδεκτές και απορρίπτονται.  

7.- Η προσφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική (ανά είδος, όπως 

περιγράφεται στους πίνακες του Παραρτήματος) και συνολική.  

Σε περίπτωση παράδοσης υλικού που δεν συμφωνεί με τις 

προδιαγραφές της προκήρυξης ή κακέκτυπων ο ΣΕΓΑΣ διατηρεί το δικαίωμα 

να ζητήσει από τον ανάδοχο να το αντικαταστήσει με δικά του έξοδα και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και να το παραδώσει στις προκαθορισμένες 

ημερομηνίες ή να αρνηθεί την πληρωμή γα τις αντίστοιχες ποσότητες.To ίδιο 

δικαίωμα έχει και σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του υλικού. Ο 

ΣΕΓΑΣ διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές, σε ημερομηνίες, σε ποσότητες ή 

ακόμα και ακύρωση κατ΄ εξαίρεση κάποιων υλικών. Η παράδοση θα γίνεται 

στα Γραφεία του ΣΕΓΑΣ ή κατά περίπτωση όπου ζητηθεί (εντός της Αττικής) 

και οι δαπάνες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

μπορούν να παραλαμβάνουν δείγματα και, μετά την κατακύρωση, ο ανάδοχος 

πρέπει να συνεννοείται με τα αρμόδια γραφεία πριν από την εκτέλεση κάθε 

επί μέρους τμήματος του αντικειμένου του διαγωνισμού. 

8.- Για τις υπηρεσίες αποθήκευσης οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 

αναφέρουν τον ακριβή τόπο της αποθήκευσης των ειδών, το εμβαδόν και την 

περιγραφή του χώρου. Ο ΣΕΓΑΣ διατηρεί το δικαίωμα καθ’ όλη τη διάρκεια 

της αποθήκευσης να ζητήσει να επισκεφθεί το χώρο, με ειδοποίηση του 

αναδόχου προ δύο ημερών, προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες 

αποθήκευσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Τα είδη σήμανσης που θα 
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παραδοθούν προς αποθήκευση παραμένουν στην κυριότητα του ΣΕΓΑΣ και 

πρέπει να είναι αποθηκευμένα με τρόπο που να μη φθείρονται και η 

πρόσβαση σε αυτά να είναι εύκολη και γρήγορη.  
9.-  Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική 

Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την 

εφαρμογή της Κατακύρωσης.  

Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει και συνομολογεί ότι δεν έχει ούτε διατηρεί 

καμία αξίωση ή δικαίωμα για πρόσθετη αμοιβή ούτε δικαιούται να απαιτήσει 

στο μέλλον οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή, εγγυάται δε την ακρίβεια και 

σταθερότητα του ανωτέρω τιμήματος βάσει προϋπολογισμού του και 

παραιτείται ρητώς από την οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της αμοιβής για 

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

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

 α. Για τα είδη του Ημιμαραθωνίου και των αγώνων Run Greece των 

μηνών Μαρτίου έως Μαϊου 2018 το 25% μία εβδομάδα πριν τον 

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

2018. 

 β. Για τα είδη του Μαραθωνίου και των αγώνων Run Greece των 

μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2018 το 25% 15 ημέρες πριν τον 

Μαραθώνιο, το 25% στις 31/12/2017 και το 50% στις 30 Απριλίου 2018. 

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

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τους ελληνικούς νόμους κατά το 

χρόνο πληρωμής. 

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

τήρηση απόλυτης εχεμύθειας για όλες τις πληροφορίες και το υλικό που 

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

Απαγορεύεται επίσης η χρήση ή επεξεργασία με οποιαδήποτε μορφή των 

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

κρίνεται αναγκαία για την  εκτέλεση του έργου. 

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

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

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

του έργου θα εκτελέσει ο υπεργολάβος και να προσκομίσει όλα τα 

δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα, που απαιτούνται και για τον ίδιο. 
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13.- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης αυτής εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό 

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

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

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν τρεις ξεχωριστούς σφραγισμένους 

φακέλους, οι οποίοι θα περιέχουν : 

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

«Δικαιολογητικά», τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

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

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

περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα αντικατασταθεί  με εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής αξίας της προσφοράς 

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

στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ» της προκήρυξης αυτής. Εναλλακτικά οι συμμετέχοντες 

μπορούν να προσκομίσουν ισόποσο γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του ΣΕΓΑΣ. 

β.- Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου και συγκεκριμένα :  

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

αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού (το οποίο έχει επικυρωθεί από 

δικηγόρο ή θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα από αρμόδια υπηρεσία), 

ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι την 

ημέρα του διαγωνισμού άλλως επίσημο αντίγραφο ισχύοντος 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) (το οποίο έχει 

επικυρωθεί από δικηγόρο ή θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα από 

αρμόδια υπηρεσία), ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η εκπροσώπηση 

της εταιρείας, άλλως αν δεν έχει δημοσιευτεί η τελευταία 

εκπροσώπηση της εταιρείας, επικυρωμένο από την αρμόδια 

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

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

στο διαγωνισμό, το οποίο μπορεί να περιέχει και εξουσιοδότηση για 

την υπογραφή και υποβολή της Προσφοράς, σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα και ορίζεται 

συγκεκριμένο άτομο ως αντίκλητος, πιστοποιητικό αρμόδιας 
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δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

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

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

• Αν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε : Αντίγραφο του 

καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, πιστοποιητικά 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

• Αν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο : έναρξη επιτηδεύματος από 

την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

• Αν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να 

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

αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας για την 

έγκριση της συμμετοχής του στην ένωση ή κοινοπραξία και στο 

διαγωνισμό καθώς και συμφωνητικό με το οποίο συστήνεται ένωση ή 

κοινοπραξία και στο οποίο τα μέρη δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν εις 

ολόκληρον την ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου και ορίζουν 

κοινό εκπρόσωπο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την 

εκπροσώπηση της ένωσης ή κοινοπραξίας ενώπιον της αναθέτουσας 

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

να προσκομισθούν όλα τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά και από 

αυτόν.  

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

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

Προκήρυξης    

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

Προσφορά», θα περιέχει : 
α.- Λεπτομερή τεχνική περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης του 

προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Επισημαίνεται 

ότι ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες 

σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα το οποίο θα του γνωστοποιηθεί από 

τα αρμόδια Γραφεία του ΣΕΓΑΣ και να διαθέσει εξειδικευμένο συνεργείο με 

αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογα έκτασης έργα, το οποίο θα 

απαρτίζεται από τουλάχιστον έξι (6) άτομα καθ' όλη τη διάρκεια των αναγκών 
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της παροχής των υπηρεσιών του για τους αγώνες εντός Αττικής. Ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά, αναφέρεται ότι η κυρίως εργασία του συνεργείου που θα 

πρέπει να έχει στη διάθεση του για την ολοκλήρωση του έργου (τοποθέτηση & 

αποξήλωση) για τον ΑΜΑ είναι έξι (6) ημέρες, ενώ για τον ΗΜΙΜ είναι πέντε 

(5) ημέρες.   

β.- Οικονομικά στοιχεία για τη λειτουργία της συμμετέχουσας εταιρείας και 

συγκεκριμένα, ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις των τριών (3) 

προηγουμένων του έτους του Διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, από τους 

οποίους να προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών της επιχείρησης 

ανέρχεται ετησίως σε 200.000 € τουλάχιστον εκ των οποίων κύκλος 

εργασιών  ετησίως σε 100.000 € τουλάχιστον στον τομέα δραστηριοτήτων 

που καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη.  

γ.- Δείγματα από ανάλογα έργα που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν ο 

διαγωνιζόμενος καθώς και αποδεικτικά στοιχεία ότι εντός των δύο τελευταίων 

ετών προ του έτους του διαγωνισμού, έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο 

(2) έργα, όπου στο κάθε ένα από αυτά παρήγαγε τουλάχιστον 1.500 

τετραγωνικά μέτρα ψηφιακών εκτυπώσεων και κατασκευών Μάρκετινγκ 

χρησιμοποιώντας συνεργείο αντίστοιχων προδιαγραφών της παραγράφου α'. 

δ.- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στις εγκαταστάσεις του τον 

απαιτούμενο χώρο φύλαξης και οργάνωσης των αντικειμένων για να 

μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του εν λόγω διαγωνισμού. Γι’ αυτό θα 

πρέπει να αναφέρει τον ακριβή τόπο, το εμβαδόν που θα διαθέσει και την 

οργάνωση της αποθήκευσης και εύρεσης κάθε επιμέρους είδους ή 

κατασκευής σήμανσης. 

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

«Οικονομική Προσφορά», θα περιέχει την προσφερόμενη τιμή αναλυτικά, 

δηλαδή ανά είδος και ανά αγώνα, όπως περιγράφεται στους πίνακες των 

Παραρτημάτων καθώς και ξεχωριστή συνολική τιμή για την τοποθέτηση / 

μεταφορά / συντήρηση & φύλαξη. Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται οι 

συνολικές τιμές ανά αγώνα και συνολικά για ολόκληρο το διαγωνισμό. Στην 

προσφορά πρέπει να αναγράφεται σαφώς η καθαρή τιμή πλέον ΦΠΑ, η 

οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 55.000 €. 
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Γ.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι : 

α) Η παραγωγή των απαραίτητων ειδών σήμανσης για τις ανάγκες των 

αγώνων μαζικής συμμετοχής του ΣΕΓΑΣ του 2018. Οι προδιαγραφές και οι 

ποσότητες των επιμέρους ειδών (λάβαρα, banners, πινακίδες κ.λ.π.) 

περιγράφονται λεπτομερώς στο συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α», το οποίο 

περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες :  

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2018»:  

«ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ημιμαραθώνιος 2018»,  

«ΠΙΝΑΚΑΣ 2: RunGreece 2018» 

«ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μαραθώνιος 2018»,  

«ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ASPV 2018" 

 «ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΔΕΙΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΑΒΑΡΩΝ ΔΡΟΜΟΥ» 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν δείγματα των αντίστοιχων 

προηγούμενων ειδών σήμανσης στο γραφείο Μαραθωνίου του ΣΕΓΑΣ. 

Ο ΣΕΓΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τις ποσότητες και τα 

είδη του διαγωνισμού σε ποσοστό +-20% με ανάλογη διαφοροποίηση της 

αμοιβής.  

β) Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης των ειδών 

σήμανσης και των κατασκευών μάρκετινγκ, όπως περιγράφονται λεπτομερώς 

στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β». 

Το συνολικό κόστος της προσφοράς του διαγωνισμού δεν μπορεί να 

υπερβεί τις 55.000 €. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     
    ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ               ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘Α’ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΤΟΥ 2018 

 
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2018» 

(ακολουθούν ξεχωριστά αρχεία που περιλαμβάνουν  

τους ακόλουθους πίνακες:) 

 

«ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ημιμαραθώνιος 2018»,  

«ΠΙΝΑΚΑΣ 2: RunGreece 2018» 

«ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μαραθώνιος 2018»,  

«ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ASPV 2018" 

 «ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΔΕΙΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΑΒΑΡΩΝ ΔΡΟΜΟΥ» 
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Α/Α Περιγραφή Υλικού ΤΜΧ Σχόλια Περιεχόμενο Υλικό Υπάρχουν NEA ΠΑΡΑΓΩΓΗ Τοποθέτηση Status

1.1.1
Βanners  Aψίδας Eκκίνησης ΗΜΙΜ Τερματισμού 

ΑΓΩΝΩΝ 

6τμχ: 2,10μ χ 5μ ύψος,                        2 
τμχ: 2,10μ χ 3,5μ ύψος, 1τμχ 2,10μ χ 
16,20μ πλάτος, 2τμχ: 1,5μ ύψος χ 
12,20μ πλάτος, 1τμχ: 2,1μ ύψος χ 

12,20μ πλάτος

12

(4 πόδια πρόσοψης)             2 
εξωτερικά πλαινά,             2 

εσωτερικά πλαινά,                  1 
εσωτερικό κάτω μετώπης, Μια 
σκεπή μετώπης, Ένα εσωτερικό 

κάτω μέρος της μετώπης

Δίχτυ mesh ΝΑΙ ΝΑΙ
SEARCH              & 

UPDATE

1.1.2 Βanners  Aψίδας Εκκίνησης 5χλμ  
ΜΕΤΩΠΗ: 8μ x 1,40μ            ΠΛΑΪΝA: 1,4μ x 

2,5μ
(4 πόδια,              2 

μετώπες)          
Ραβουμε το αγριο pvc / velcro ΝΑΙ ΌΧΙ

SEARCH          & 
UPDATE

1.1.3 Βanners  Aψίδας Εκκίνησης 3χλμ  
ΜΕΤΩΠΗ: 3,2μ χ 0,7μ            ΠΛΑΪΝA: 2,4μ χ 

0,7μ
(4 πόδια,              2 

μετώπες)          
Ραβουμε το αγριο

ΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

pvc / velcro ΝΑΙ ΌΧΙ
SEARCH          & 

UPDATE

1.1.4 Βanners  Aψίδας Kids Run
ΜΕΤΩΠΗ: 3,2μ χ 0,7μ            ΠΛΑΪΝA: 2,4μ χ 

0,7μ
(4 πόδια,              2 

μετώπες)          
Ραβουμε το αγριο

ΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

pvc / velcro ΝΑΙ ΌΧΙ
SEARCH          & 

UPDATE

1.1.5 Banners Αψίδας Sponsors' Village 1
ΜΕΤΩΠΗ: 3,2μ χ 0,7μ            ΠΛΑΪΝA: 2,4μ χ 

0,7μ
(4 πόδια,              2 

μετώπες)          
Ραβουμε το αγριο

ΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

pvc / velcro ΝΑΙ ΌΧΙ
SEARCH          & 

UPDATE

1.1.6 Banners Αψίδας Sponsors' Village 2
ΜΕΤΩΠΗ: 3,2μ χ 0,7μ            ΠΛΑΪΝA: 2,4μ χ 

0,7μ
(4 πόδια,              2 

μετώπες)          
Ραβουμε το αγριο

ΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

pvc / velcro ΝΑΙ ΌΧΙ NEW CREATIVE

1.2.1 Backdrop απονομών 4μ χ3μ 1 ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ   1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ
Αυτοστήρικτο μεταλλικό τελλάρο 

με ποδια
ΝΑΙ ΝΑΙ FOR UPDATE

1.2.2 Αυτοκόλλητα βάθρου απονομών ΟΠΑΝΔΑ 
120cm x 50 cm / 120cm x 30cm / 120cm x 

25cm
6 2 τμχ εκαστο 3 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Αυτοκόλλητο ΝΑΙ ΝΑΙ

1.2.3 Κορδέλλες Εκκίνησης & Τερματισμού Αγώνων 0,25μ χ 10μ 8 4 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΟΥΣΑΜΑΣ                  Μονή 

εκτύπωση
ΝΑΙ ΌΧΙ FOR UPDATE

1.2.4 Ποδιές για τα τραπέζια της γραμματείας  2,40μ.Χ0,65μ. 10 Με συραπτικό 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ PVC ΝΑΙ ΝΑΙ
SEARCH          & 

UPDATE

1.2.5 Ταμπέλες τεντών 0,50μ.Χ0,60μ. 15 με οπές για πέρασμα tier ups Pvc 3mm ΝΑΙ ΝΑΙ UPDATE LIST

1.2.6
ΠΥΡΓΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΤΟ SPONSORS' VILLAGE
2μ πλάτος χ 2μ μήκος χ 4μ ύψος 16 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ / ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ / ΣΚΟΙΝΙ 4 ΝΑΙ NEW CREATIVE

1.2.7
Πινακίδες με κοντάρι για σήμανση των Blocks 

εκκίνησης του ΗΜΙΜ & 5χλμ
0,60μ. Μήκος Χ 0,50μ. ύψος

7Χ4=28 ΞΥΛΑ + 56 
ΤΑΜΠΕΛΕΣ

ΚΟΝΤΑΡΙ 2μ ύψους 
τουλάχιστον

BLOCK 1‐ BLOCK 7
FOREX 3mm ΌΛΑ ΌΧΙ SEARCH          & 

UPDATE

1.2.8
Πινακίδες σήμανσης για τις ομάδες / σχολεια 

που θα συμμετάσχουν 
50εκ πλάτος χ 70εκ ύψος 12 LOLIPOPS Νο1 ‐ Νο6

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕ ΞΥΛΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ‐ 
LOLIPOP

12 ΝΑΙ NEW  

1.2.9 Λάβαρα για Εθελοντισμό 2μ ύψος 1 μ πλάτος 4
Μουσαμάς με περιμετρικά 

μπουτντούζια
4 NEW  

1.2.10
Σήμανση τέντας εθελοντισμόυ (λογότυπα 

ομάδων)
1,5μ χ 1,5μ 2 PVC 2 ΌΧΙ FOR UPDATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘Α’

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΤΟΥ 2018

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2018»
«ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ημιμαραθώνιος 2018»,  ΦΥΛΛΟ 1

1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1.1 ΑΨΙΔΕΣ

1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ



1.3.1 Αυτοκόλλητα αυτοκινήτων 0,50μ.Χ0,40μ. 50 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ Αυτοκόλλητο ΝΑΙ ΌΧΙ
1.3.2 Αυτοκόλλητα μηχανών 0,25μ.Χ0,25μ. 50 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ Αυτοκόλλητο ΝΑΙ ΌΧΙ

1.3.3 Χιλιομετρικές Σημάνσεις 24 (1‐20 + 1‐4)
Σχήμα ορθογώνιο 
Παραλληλόγραμο

Σημαιόπανο κτύπωση σε 
μεταλλικό σπαστό κοντάρι και 

βάση
ΝΑΙ ΌΧΙ

SEARCH            & 
UPDATE

1.3.4 Ταμπέλες Κυκλοφοριακής ρύθμισης 0,50μ.Χ0,70μ. 10 με οπές για πέρασμα tier ups Pvc 3mm ΝΑΙ ΟΧΙ FOR UPDATE

1.3.5 Αυτοκόλλητα για MEDIA VAN 50εκ χ 1μ 4 ΓΚΡΙΖΑ ΠΛΑΤΗ 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ Αυτοκόλλητο ΝΑΙ ΟΧΙ

1.3.6 Ταμπελάκια για ποδήλατα συνοδών 0,25μ.Χ0,15μ. 4
Με τρύπες για πέρασμα tier 

ups
FOREX 3mm με τρύπες για tier 

ups
4 ΌΧΙ NEW

1.4.1
Πανό ενημέρωσης SPS για παράδοση ρουχισμού 

ΗΜIM, 3km & 5Km
10μ x 1,5μ 2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ & ΑΓΩΝΩΝ 

ΔΡΟΜΟΥ 3 & 5k
ΔΙΧΤΥ με μανίκια για ΞΥΛΟ Δ/Α ΝΑΙ ΝΑΙ SEARCH         & UPDATE

1.4.2
Πανό ενημέρωσης SPS για παράδοση ρουχισμού 

ΗΜIM, 3km & 5Km
10μ x 1,5μ 2 ΠΡΟΣ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ & ΑΓΩΝΩΝ 

ΔΡΟΜΟΥ 3 & 5k
ΔΙΧΤΥ με μανίκια για ΞΥΛΟ Δ/Α ΝΑΙ ΝΑΙ SEARCH         & UPDATE

1.4.3
Κατασκευή πανώ ενημέρωσης δρομέων για χώρο  

εκκίνησης ΗΜ,            3 & 5Km
10μ x 1,5μ 2

ΠΡΟΣ ΧΩΡΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ & ΑΓΩΝΩΝ 

ΔΡΟΜΟΥ 3 & 5km
ΔΙΧΤΥ με μανίκια για ΞΥΛΟ Δ/Α ΝΑΙ ΝΑΙ SEARCH         & UPDATE

1.4.4 Πανό ενημέρωσης δρομέων για χώρο εκκίνησης 5Km 10μ x 1,5μ 2

ΠΡΟΣ ΧΩΡΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΩΝΑ 
ΔΡΟΜΟΥ 5km 

TO STARTING POINT 5km ROAD 
RACE

(χώρος για βέλος)

ΔΙΧΤΥ με μανίκια για ΞΥΛΟ Δ/Α ΝΑΙ ΝΑΙ SEARCH         & UPDATE

1.4.5 Πανό ενημέρωσης δρομέων SPARE 10μ x 1,5μ 4 TBC ΔΙΧΤΥ με μανίκια για ΞΥΛΟ Δ/Α ΝΑΙ NEW

1.4.6 Ταμπέλες παραλαβής και παράδοσης ρουχισμού ΗΜ 0,50μ.x 0,60μ. 30 Π.Χ 10001 ‐ 12500 Αυτοκόλλητο ΝΑΙ ΌΧΙ FOR UPDATE BY AT

1.4.7
Ταμπέλες παραλαβής και παράδοσης ρουχισμού 

5Km
0,50μ.x 0,60μ. 35 Π.Χ 10001 ‐ 12500 Αυτοκόλλητο ΝΑΙ ΌΧΙ FOR UPDATE BY A.T

1.4.8
Ταμπέλες παραλαβής και παράδοσης ρουχισμού 

3Km
0,50μ.x 0,60μ. 15 Π.Χ 10001 ‐ 12500 Αυτοκόλλητο ΝΑΙ ΌΧΙ FILLED BY A.T

1.4 ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ (ΑΕΡΟΠΑΝΟ + ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ)

1.3 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΓΩΝΩΝ



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ       

(πλάτος x ύψος)
TMX ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΝΕΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STATUS

2.1 Backdrop συνεντευξης τύπου 5,50μ.Χ1,5μ. 1

ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥΣ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

(PVC με βέργες και 
μεταλλικούς 
ορθοστάτες

ΝΑΙ ΝΑΙ FOR UPDATE

2.2 Καρτελακια Ομιλητών Συνέντευξης 10εκ χ 25εκ 20 Event Branded 20 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Αυτοκόλητο τύπου Λ 0 20 20 FOR UPDATE

2.3 Πόντιουμ Ομιλητών
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

34,50Μ Χ 0,86Μ 
2

Τελετή έναρξης + 
Συνέντευξη Τύπου

2 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Forex 3mm 0 2 1 FOR UPDATE

2.4 Roll up Banners 2m x 1m 5 ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 5 OXI FOR UPDATE

2.5
"Look of the event" Λάβαρα Δρόμου 

(στύλοι ΔΕΗ)
1μ x 2,5μ  50 1 εικαστικό

ΜΟΥΣΑΜΑΣ με μανίκια 
πάνω κάτω και ξύλα

50 ΝΑΙ FOR UPDATE

2.6
Banners προβολής χορηγών για 

σταθμούς ανεφοδιασμού
0,60μ x 2μ 30 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ 3 Εικαστικά ΜΟΥΣΑΜΑΣ 30 ΝΑΙ FOR UPDATE

2.7 Banners προβολής xορηγών  0,9 μ x 3,90μ  60
pvc / μπουντούζια / 

σχοινί
60 60 120 UPDATE LIST

2.8
Banners προβολής "look of the event" 
για τις εξέδρες των μουσικών σημείων

8μ x 0,6μ 3 1 εικαστικό
pvc / μπουντούζια / 

σχοινί
2 ΝΑΙ

NEW 
CREATIVE

2.9
"Look of the event" banners κιγλιδώματα 

Αφετηρία / Τερματισμού  
0,90μ x 3,90μ  40

Μέχρι 3 
εικαστικά

ΔΙΧΤΥ MESH με 
μπουντούζια & σχοινί

40 ΝΑΙ

2.10
ΠΥΡΓΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΧΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

LIVE MUSIC
2μ πλάτος χ 2μ 
μήκος χ 4μ ύψος

6 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
ΔΙΧΤΥ / ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ / 

ΣΚΟΙΝΙ
4 ΝΑΙ

NEW 
CREATIVE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘Α’

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ 

ΣΕΓΑΣ ΤΟΥ 2018

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2018»
«ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ημιμαραθώνιος 2018»,  ΦΥΛΛΟ 2

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ



Α/Α Περιγραφή
Διαστάσεις           

(πλάτος ‐ ύψος)
ΤΜΧ Σχόλια Περιεχόμενο Υλικό Υπάρχουν

Νέα 
Παραγωγή

Τοποθέτηση Status

3.1 Banners κατεύθυνσης για την είσοδο του χώρου 1μ x 2,5μ 10
ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΜΕ ΞΥΛΑ + 

ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΒΕΛΗ (10τμχ. 
βελη)

ΝΑΙ ΝΑΙ FOR UPDATE

3.2 Banner ΣΕΓΑΣ / Δήμου Αθηναίων / ΗΜΙΜ 8μ x 1μ 2 ΜΟΝΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Στον προαύλιο 
χώρο

NEW CREATIVE

3.3\
\

Roll up Banners για την είσοδο της αίθουσας του Κέντρο Εγγραφών  2μ x 1μ 6 ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 4 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ PVC ΝΑΙ ΌΧΙ FOR UPDATE

Πινακίδες για το εσωτερικό της αίθουσας:
Γραφείο Πληροφοριών ‐ Information Desk 2

Γραφείο Επίλυσης Προβλημάτων Εγγραφών ‐ Registrations Issues 
Resolution

2

Επιβεβαίωση Εγγραφών ‐ Registrations Confirmation 2
Έλεγχος Χρονομέτρησης ‐ Timing Control  1

Ημιμαραθώνιος … ‐ … ‐ Half Marathon Bib Numbers….. ‐… 8
Αγώνας Δρόμου 3χλμ ………. ‐ ……… ‐ 3km Road Race … ‐ … 5

Αγώνας Δρόμου 5χλμ …… ‐ … ‐ 5km Road Race……‐ ….. 10 Forex 3mm
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου Δρόμου ΣΕΓΑΣ 1
Εξυπηρέτηση Ομαδικών Εγγραφών ‐ Team Registrations 3

Αποθήκη 2
Χάραξη Μεταλίων / Medal Engraving 2

Race T‐shirts 2
Λογιστήριο 2

Spare (θα αποφασιστούν τα εικαστικά) 8

3.5 Χάρτες Διαδρομών HMIM
ΗΜΙΜ / 294εκ χ 

203εκ,                  5km / 
147εκ χ 203εκ 

2

pvc με μπουντούζια 
περιμετρικα για κρεμασμα σε 

υποδομή της εταιρίας 
παραγωγής της έκθεσης

ΝΑΙ ΝΑΙ
SEARCH          & 

UPDATE

3.6 Αυτοκόλλητα Ανακύκλωσης 40εκ χ 60εκ 60 Αυτοκόλλητο 3 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 60 0 NEW CREATIVE

3.7 Ποδιές για τραπέζια γραμματείας αγώνα   2,40μ.Χ0,65μ. 30 pvc με συραπτικό ΝΑΙ ΝΑΙ SEARCH          & 
UPDATE

3.8 Μετώπες Περιπτέρων Εγγραφών 24εκ ύψος χ 1μ 
πλάτος

40 τρύπες για tier ups η 
διπλής όψεως

 Forex 3mm NAI NAI NEW CREATIVE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘Α’

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΤΟΥ 2018

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2018»
«ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ημιμαραθώνιος 2018»,  ΦΥΛΛΟ 3

3. ΣΗΜΑΝΣΗ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ‐ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

40 εκ x 3 0εκ ΝΑΙΝΑΙ3.4 SEARCH          & 
UPDATE



Α/Α Είδος Σήμανσης
Διαστάσεις (πλάτος ‐ 

ύψος)
ΤΜΧ Σχόλια Περιεχόμενο Υλικό Υπάρχουν

Νέα 
Παραγωγή

Status

1.1
Backdrop βάθρου απονομών  και τοπικών 

συνεντεύξεων τύπου
4μ  x  3μ 3 3 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

(PVC με τελάρο 
αυτοστήρικτο) 

ΝΕΑ FOR UPDATE

Βanners ένδυσης αψίδας εκκίνησης / 
τερματισμού ΑΓΩΝΩΝ (5&10χλμ)

2τμχ: 4,88μ x 0.88μ 
(μετώπη)                           + 

4 τμχ: 2,40μ x 0,88μ 
(πόδια) 

7 set
(1 μετώπη + 2 

πόδια  + 2 πλαγια) 
x 2 όψεις

7 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
μουσαμας με velcro / 

scratch
ΝΕΑ SEARCH & UPDATE

Βanners ένδυσης αψίδας εκκίνησης 
(8μετρη)

2τμχ: 0,70μ x 6,10μ 
(μετώπη)                            + 

4 τμχ: 0,70μ x 2,40μ 
(πόδια)

2 σετ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ  + 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

μουσαμας με velcro / 
scratch

ΝΕΑ SEARCH & UPDATE

1.3
Βanners ένδυσης αψίδας εκκίνησης 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

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

(πόδια)
7 σετ

(1 μετώπη + 2 
πόδια  + 2 πλαγια) 

x 2 όψεις
7 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

μουσαμας με velcro / 
scratch

ΝΕΑ SEARCH & UPDATE

1.4 Κορδέλα τερματισμού αγώνων  9 τμχ 25εκ x 5μ           9 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ 8 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
μουσαμας εκτύπωση 

εμπρος
ΝΕΑ FOR UPDATE

Χιλιομετρικές ενδείξεις αγώνων  21 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΗΜΙΜ 21 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
σημαιες τύπου δάκρυα με 

βάσεις
ΝΕΑ SEARCH & UPDATE

Χιλιομετρικές ενδείξεις αγώνων  9 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ 9 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
σημαιες τύπου δάκρυα με 

βάσεις
ΝΕΑ SEARCH & UPDATE

1.6 Αυτοκόλλητα αυτοκινήτων 40εκ x 50εκ  100 8 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Αυτοκόλλητο ΝΕΑ
1.7 Αυτοκόλλητα μηχανών 20εκ x 25εκ 100 8 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Αυτοκόλλητο ΝΕΑ

1.8 Αυτοκόλλητα Βάρθου Απονομών

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 NEW

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘Α’

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ 

ΤΟΥ 2018

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2018»
«ΠΙΝΑΚΑΣ 2: RunGreece 2018»

RUN GREECE SERIES 2018 ‐ 7 ΠΟΛΕΙΣ  (MONO ΠΑΡΑΓΩΓΗ ‐ ΟΧΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)
1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1.2

1.5



Α/Α Είδος Σήμανσης
Διαστάσεις (πλάτος ‐ 

ύψος)
ΤΜΧ Σχόλια Περιεχόμενο Υλικό Υπάρχουν

Νέα 
Παραγωγή

Status

2.1 Λαβαρα δρόμου διοργάνωσης (Στύλοι ΔΕΗ) 1μ x 2μ 210
7 σετ χ 30τμχ ανά 

πόλη
7 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

PVC με μανίκια επάνω και 
κάτω

ΝΕΑ FOR UPDATE

2.2 Roll up banners 1μ εκ x 2μ 4 ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 2 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ FOR UPDATE
2.3 Banners Τοπικών Χορηγών 1,90μ x 0,90μ. 30 7 σετ χ 5τμχ  PVC, μπουντούζι, σχοινί  ΝΕΑ FOR UPDATE

2.4 Banners Θεσμικών Φορέων 3,90μ x 0,90μ.  14
7 σετ χ 2τμχ ανά 

πόλη
SEARCH & UPDATE

2.5 Ποδιές τραπεζιών κέντρου εγγραφών 0,65μ χ 2,30μ 15 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ PVC με συραπτικό ΝΕΑ SEARCH & UPDATE
2.6 Ταμπέλες κέντρου εγγραφών 30χ40εκ 15 8 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ταμπέλες pvc 3mm  ΝΕΑ SEARCH & UPDATE

2.7 Look of the Event ΘΕΣΜΙΚΑ Banners 0.90m x 6m 6 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ
Δίχτυ mesh, μπουντούζι, 
σχοινί περιμετρικά

ΝΕΑ

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ



Α/Α Περιγραφή Υλικού
Διαστάσεις                  

(πλάτος x ύψος) 
ΤΜΧ Σχόλια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Υλικό Υπάρχουν

Νέα 
Παραγωγή 

(τμχ)

Τοποθέτη
ση

Status

1.1.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

6τμχ: 2,10μ χ 5μ ύψος, 2 
τμχ: 2,10μ χ 3,5μ ύψος, 
1τμχ 2,10μ χ 16,20μ 

πλάτος, 1τμχ: 1,5μ ύψος χ 
12,20μ πλάτος, 1τμχ 

12,20μ χ 2,1μ

6 πόδια, 2 πλαϊνά 
εσωτερικά πόδια, 
Μία μετώπη, Μία 
σκεπή, Ένα κάτω 
μέρος μετώπης

ΔΙΧΤΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ 
ΣΚΟΙΝΙ

ΝΕΑ ΝΑΙ
SEARCH    

& UPDATE

1.1.2
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

6 τμχ: 2,10μ χ 4,5μ ύψος + 
1τμχ 16,20μ χ 2,10μ + 2τμχ 
12,20μ χ 1,5μ + 2τμχ: 3μ 
ύψος χ 2,10μ πλάτος

6 πόδια, 2 πλαϊνά 
εσωτερικά πόδια, 
Δύο μετώπες, Μία 

σκεπή

ΔΙΧΤΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ 
ΣΚΟΙΝΙ

ΟΛΟ ΝΑΙ
SEARCH    

& UPDATE

1.1.3 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 5 & 10 ΧΛΜ 
4 τμχ: 1,4μ χ 2,5μ + 2 τμχ 
8μ πλάτος χ 1,40μ ύψος

2 ΜΕΤΩΠΕΣ        
+ 4 ΠΟΔΙΑ

PVC με SCRATCH‐
VELCRO

ΟΛΟ ΝΑΙ
SEARCH    

& UPDATE

1.1.4
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

1.000μ
2τμχ: 3,20μ χ 0.70μ        
+ 4 τμχ: 0,70μ χ 2,40μ 

2 ΜΕΤΩΠΕΣ        
+ 4 ΠΟΔΙΑ

PVC με SCRATCH‐
VELCRO

ΟΛΟ ΝΑΙ
SEARCH    

& UPDATE

1.1.5 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 3ΧΛΜ
2τμχ: 3,20μ χ 0.70μ        
+ 4 τμχ: 0,70μ χ 2,40μ

2 ΜΕΤΩΠΕΣ        
+ 4 ΠΟΔΙΑ

VELCRO ΟΛΟ NAI
SEARCH    

& UPDATE

1

WARM UP AREA / ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

CHANGING ROOMS / 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ

W.C.

ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΞΥΛΟ Δ/Α 1 ΝΑΙ
SEARCH    

& UPDATE

1
CLOTHING DELIVERY AREA

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΞΥΛΟ Δ/Α 2 ΝΑΙ

3 TO All BLOCKS  ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΞΥΛΟ Δ/Α 3 ΝΑΙ

2 W.C. ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΞΥΛΟ Δ/Α 2 ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘Α’

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΤΟΥ 

2018

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2018»
«ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μαραθώνιος 2018»,  ΦΥΛΛΟ 1

1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2018 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

1.1 ΑΨΙΔΕΣ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)

1.2 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

1.2.1
Αεροπανό ενημέρωσης 
δρομέων στην αφετηρία 

8μ.Χ1,5μ  7

SEARCH    
& UPDATE

1 από 5



Α/Α Περιγραφή Υλικού
Διαστάσεις                  

(πλάτος x ύψος) 
ΤΜΧ Σχόλια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Υλικό Υπάρχουν

Νέα 
Παραγωγή 

(τμχ)

Τοποθέτη
ση

Status

1.2.2
Πινακίδες σήμανσης για 
φορτηγά παράδοσης 

ρουχισμού Μαραθωνίου

0,70μ. Μήκος Χ 0,50μ. 
ύψος

60 ΛΙΣΤΑ ΑΠΌ Α.Τ
FOREX 3mm με 

τρύπες για tier ups
60 ΝΑΙ

UPDATE BY 
AT.

1.2.3
Ταμπέλες δρόμου για 
λεωφορεία VIP από 

Mαραθώνα  προς Ν. Μάκρη 

0,70μ. Μήκος Χ 0,50μ. 
ύψος

6
Logo διοργάνωσης / 3 με δεξί 
βέλος & 3 με αριστερο βέλος

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

FOREX 3mm με 
τρύπες για tier ups

6 ΝΑΙ
UPDATE BY 

AT.

1.2.4
Street banners για Blocks     

9‐11
3,90μ. Μήκος Χ 0,90μ. 

ύψος
3 BLOCK 9, BLOCK 10, BLOCK 11

ΔΙΧΤΥ      
(Μπουντούζια      

& σχοινί 
περιμετρικά)

3 ΝΑΙ
SEARCH    

& UPDATE

1.2.5 Ταμπέλες τεντών 0,40μ.Χ0,60μ. 6
με τρύπες για πέρασμα 

tier ups
ΛΙΣΤΑ 

FOREX 3mm με 
τρύπες για tier ups

6 ΝΑΙ
UPDATE 
LIST

1.2.6
ΠΥΡΓΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΗΧΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

2μ πλάτος χ 2μ μήκος χ 4μ 
ύψος

4 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
ΔΙΧΤΥ / 

ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ / 
ΣΚΟΙΝΙ

4 ΝΑΙ
NEW 

CREATIVE

1.2.7
ΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΕΡΤ
2μ πλάτος χ 2μ μήκος χ 1μ 

ύψος
6 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ

ΔΙΧΤΥ / 
ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ / 

ΣΚΟΙΝΙ
6 ΝΑΙ

NEW 
CREATIVE

1.2.8
Δίχτυ για κιγκλιδώμτα πίσω 
από την αψίδα εκκίνησης

0,90μ ύψος χ 25μ μήκος 8
ΛΕΚΤΙΚΑ & ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΑΜΑ + 

ΟΠΑΠ
ΡΟΛΟ ΔΙΧΤΥ 8 ΝΑΙ

NEW 
CREATIVE

1.2.9
Πινακίδες με κοντάρι για 
σήμανση των Blocks 
εκκίνησης του ΑΜΑ 

0,60μ. Μήκος Χ 0,50μ. 
ύψος

11Χ3=33 ΞΥΛΑ + 
55  ΤΑΜΠΕΛΕΣ

BLOCK 1‐ BLOCK 11
FOREX 3mm ΌΛΑ ΌΧΙ

SEARCH    
& UPDATE

1.2.10
ΠΥΡΓΟΙ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΩΝ

2μ πλάτος χ 2μ μήκος χ 4μ 
ύψος

4
ΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ        
ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΧΤΥ / 
ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ / 

ΣΚΟΙΝΙ
4 ΝΑΙ

NEW 
CREATIVE

1.3.1
Ταμπελάκια για ποδήλατα 

συνοδών
0,25μ.Χ0,15μ. 4

Με τρύπες για πέρασμα 
tier ups

ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ
FOREX 3mm με 

τρύπες για tier ups
4 ΌΧΙ

SEARCH    
& UPDATE

1.3.2 MEDIA VAN STICKER 0,50m ύψος χ 1m πλάτος 4 ΣΕΓΑΣ‐ΕΡΤ‐ΑΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛ. 4 ΌΧΙ

1.3.3
Αυτοκόλλητα αυτοκινήτων 

(Πόρτες ‐ Καπώ)
0,50μ.Χ0,60μ. 70 ΈΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ Αυτοκολ. 70 ΌΧΙ

1.3.4
Αυτοκόλλητα Οχημάτων 
Υποστήριξης + Εργολάβων

1μ χ 70εκ                 
(ενδεικτική διάσταση)

60 ΣΕΓΑΣ ‐ ΑΜΑ ‐ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Αυτοκολ. 60 ΌΧΙ
NEW 

CREATIVE
1.3.5 Αυτοκόλλητα μηχανών 20cm x 25 cm 70 ΈΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ Αυτοκολ. 70 ΌΧΙ

1.3.6 Χιλιμετρική Σήμανση 42 42 εικαστικά

Σημαιόπανο με 
νεροβάση σε σχήμα 

ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο

42 ΌΧΙ
NEW 

CREATIVE

1.3.7
Look of the event banners 

για media bus
8m πλάτος χ 1μ ύψος 2

ATHENS MARATHON.          
THE AUTHENTIC

Μουσαμάς με 
περιμετρικά 

μπουντούζια και 
μαγνητάκια στο 
κάτω μέρος

2 ΌΧΙ
SEARCH    

& UPDATE

1.3 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

2 από 5



Α/Α Περιγραφή Υλικού
Διαστάσεις                  

(πλάτος x ύψος) 
ΤΜΧ Σχόλια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Υλικό Υπάρχουν

Νέα 
Παραγωγή 

(τμχ)

Τοποθέτη
ση

Status

1.3.8
ΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΕΡΤ
2μ πλάτος χ 2μ μήκος χ 1μ 

ύψος
6 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ

ΔΙΧΤΥ / 
ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ / 

ΣΚΟΙΝΙ
6 ΝΑΙ

NEW 
CREATIVE

1.4.1
Look of the event banners 
εσωτερικό χώρο Παν. 

Σταδίου 
3,90μ Χ 0,90εκ.  0 ΑΓΓΛΙΚΑ 70 ΌΧΙ 70

SEARCH    
& UPDATE

1.4.2
Look of the event banners 
εσωτερικό χώρο Παν. 

Σταδίου 
3,90μ Χ 0,90εκ.  0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΑΠ ΧΩΡΙΣ ΟΠΑΠ 60 ΌΧΙ 60

SEARCH    
& UPDATE

1.4.3
Look of the event banners 
εξωτερικό χώρο Παν. 

Σταδίου & των Αφετηρίων 
3,90μ Χ 0,90εκ.  0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΟΠΑΠ ΜΕ ΟΠΑΠ 30 ΌΧΙ 30

SEARCH    
& UPDATE

1.4.4 Backdrop βάθρου απονομών 4,00μ.Χ3,00μ. 1 ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΚΤΟ ΈΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ

ΜΟΥΣΑΜΑΣ 
ΤΕΛΑΡΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΣΠΑΣΤΟ ΜΕ 
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

1 ΝΑΙ
FOR 

UPDATE

1.4.5
Look Βάθρο απονομών       

(1‐2‐3)
120cm x 50 cm 120cm x 
30cm 120cm x 25cm

3 3 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛ. 3 ΝΑΙ

1.4.6
Ποδιές για τραπέζια της 
γραμματείας  Σταδίου 

2μ.Χ0,65μ. 10 LOGO ΧΩΡΙΣ ΟΠΑΠ
ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΜΕ 
ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

10 ΝΑΙ
NEW 

CREATIVE

1.4.7 Ταμπέλες τεντών 0,40μ.Χ0,60μ. 20
με τρύπες για πέρασμα 

tier ups
ΛΙΣΤΑ 

FOREX 3mm με 
τρύπες για tier ups

20 ΝΑΙ
UPADATE 

LIST

1.4.8
Κορδέλλες Εκκίνησης & 
Τερματισμού Αγώνων

0,25μ χ 12μ 12 6 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΟΥΣΑΜΑΣ         

Μονή εκτύπωση
12 ΝΑΙ

NEW 
CREATIVE

1.4.9
Πινακίδες σήμανσης για τις 
ομάδες / σχολεια που θα 

συμμετάσχουν 
50εκ πλάτος χ 70εκ ύψος 12 LOLIPOPS Νο1 ‐ Νο6

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕ ΞΥΛΟ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ‐ LOLIPOP

12 ΝΑΙ
SEARCH    

& UPDATE

1.5.1
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 
(ΚΑΘΕΤΗ ΕΝΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)

2μx13,5m 2 ΜΕΤΩΠΕΣ
ΔΙΧΤΥ / 

ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ / 
ΣΚΟΙΝΙ

2 ΝΑΙ
SEARCH    

& UPDATE

1.5.2
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ Νο 1 ΗΡ. 

ΑΤΤΙΚΟΥ & ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
2μx12m 2 ΜΕΤΩΠΕΣ

ΔΙΧΤΥ / 
ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ / 

ΣΚΟΙΝΙ
2 ΝΑΙ

SEARCH    
& UPDATE

ΔΙΧΤΥ      
(Μπουντούζια       

& σχοινί 
περιμετρικά)

1.4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ

1.5 ΓΕΦΥΡΕΣ ‐ ΠΑΤΑΡΙΑ ‐ ΠΥΡΓΟΙ‐ ΣΤΑΔΙΟ & ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

3 από 5



Α/Α Περιγραφή Υλικού
Διαστάσεις                  

(πλάτος x ύψος) 
ΤΜΧ Σχόλια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Υλικό Υπάρχουν

Νέα 
Παραγωγή 

(τμχ)

Τοποθέτη
ση

Status

1.5.3
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ Νο 2 ΗΡ. 

ΑΤΤΙΚΟΥ & ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
2μx12m 2 ΜΕΤΩΠΕΣ

ΔΙΧΤΥ / 
ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ / 

ΣΚΟΙΝΙ
2 ΝΑΙ

SEARCH    
& UPDATE

1.5.4
ΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

1,40μ ύψος χ 2,05μ πλατος 12 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
ΔΙΧΤΥ / 

ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ / 
ΣΚΟΙΝΙ

12 ΝΑΙ
NEW 

CREATIVE

1.5.5
ΠΥΡΓΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΗΧΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

2μ πλάτος χ 2μ μήκος χ 4μ 
ύψος

6 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
ΔΙΧΤΥ / 

ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ / 
ΣΚΟΙΝΙ

4 ΝΑΙ
NEW 

CREATIVE

1.5.6
ΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΕΡΤ ΚΑΙ SPONSORS' VILLAGE

2μ πλάτος χ 2μ μήκος χ 1μ 
ύψος

4 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
ΔΙΧΤΥ / 

ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ / 
ΣΚΟΙΝΙ

6 ΝΑΙ
NEW 

CREATIVE

1.5.7
ΠΥΡΓΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΑΤΩΝ 

(SPS)
2 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 2

NEW 
CREATIVE

1.5.8
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΥ

6τμχ: 2,10μ χ 5μ ύψος + 2 
τμχ: 2,10μ χ 3,5μ ύψος + 
2τμχ: 1μ ύψος χ 12μ 

πλάτος

8                 
(2 ΜΕΤΩΠΕΣ       
+ 6 ΠΟΔΙΑ)

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
ΔΙΧΤΥ / 

ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ / 
ΣΚΟΙΝΙ

ΌΛΑ NAI
SEARCH    

& UPDATE

1.5.9 Δίχτυ ρολο (τοπια) μπλε 50μ (τρέχοντα) χ 1μ υψος 4
για υπολοιματα 

γεφυρων και όποια άλλα 
σημεία μένουν κενα

4 ΝΑΙ

1.6.1
Πινακίδες με κοντάρι για 
σήμανση των Blocks 

εκκίνησης των 5 & 10χλμ.

0,60μ. Μήκος Χ 0,50μ. 
ύψος

6Χ3=18 ΞΥΛΑ + 36  
ΤΑΜΠΕΛΕΣ

Μπλε με άσπρα 
γράμματα

BLOCK 1‐ BLOCK 6
ΑΥΤΟΚΟΛ. ΌΛΑ OXI

SEARCH    
& UPDATE

1.6.2 Λάβαρα για Εθελοντισμό 2,5μ ύψος 1 μ πλάτος 4
Μουσαμάς με 
περιμετρικά 
μπουτντούζια

4
FOR 

UPDATE

1.6.3
Αυτοκκόλητο Τέντας 

ορθοπεδικών
2μ πλάτος χ 1μ ύψος 2

Μουσαμάς με 
περιμετρικά 
μπουτντούζια

2

1.6.4
Σήμανση τέντας 

εθελοντισμόυ (λογότυπα 
ομάδων)

1,5μ χ 1,5μ 2 FOREX 3mm 2 ΌΧΙ
FOR 

UPDATE

1.6.5
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ για πινακίδες 

ρουχισμού των 10χλμ.
0,60μ. Μήκος Χ 0,50μ. 

ύψος
80 ΛΙΣΤΑ ΑΠΌ Α.Τ ΑΥΤΟΚΟΛ. 80 OXI LIST BY A.T

1.6.6
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ για πινακίδες 
ρουχισμού των 5χλμ. ΠΡΩΙ

0,60μ. Μήκος Χ 0,50μ. 
ύψος

80 ΛΙΣΤΑ ΑΠΌ Α.Τ ΑΥΤΟΚΟΛ. 80 OXI LIST BY A.T

1.6.7
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ για πινακίδες 

ρουχισμού των 5χλμ. 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ

0,60μ. Μήκος Χ 0,50μ. 
ύψος

60 ΛΙΣΤΑ ΑΠΌ Α.Τ ΑΥΤΟΚΟΛ. 60 ΝΑΙ LIST BY A.T

1.6 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 5‐10χλμ  & ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

4 από 5



Α/Α Περιγραφή Υλικού
Διαστάσεις                  

(πλάτος x ύψος) 
ΤΜΧ Σχόλια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Υλικό Υπάρχουν

Νέα 
Παραγωγή 

(τμχ)

Τοποθέτη
ση

Status

1.7.1
Αεροπανό ενημέρωση 

θεατών
8μ.Χ1,5μ. 2

"ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΚΑΦΕ / NO COFFEE OR 

REFRESHMENTS ARE 
ALLOWED". 

ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΞΥΛΟ Α/Κ 2 ΝΑΙ
SEARCH    

& UPDATE

1.7.2
Αεροπανό ενημέρωση 

θεατών
8μ.Χ1,5μ. 4

Στο πεζοδρόμιο στη 
γωνία Λ. Βασ. Κων/νου & 

Ερατοσθένους

ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΕΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ / 
ENTRANCE TO THE STADIUM

ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΞΥΛΟ Α/Κ 4 ΝΑΙ
SEARCH    

& UPDATE

1.7.3
Αεροπανό για παραλαβή 
ρουχισμού Μαραθωνίου

8μ.Χ1,5μ. 2

αεροπανο στη νησίδα 
αμέσως μετά τα 

Προπύλαια με βέλος 
προς το φανάρι της 

Όλγας

KIT BAG‐                     
CLOTHING RECLAIM

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΔΙΧΤΥ ME ΞΥΛΟ Α/Κ 2 ΝΑΙ

SEARCH    
& UPDATE

1.7.4
Αεροπανό για παράδοση / 
παραλαβή ρουχισμού 5 & 

10Km
8μ.Χ1,5μ. 1

αεροπανο στην έξοδο 
από οριοθετημένη 

περιοχή με βέλος προς 
τη Βασ. Όλγας

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ‐ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ 5 & 10Km
CLOTHING PICK UP AREA 
ROAD RACES 5 & 10Km

ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΞΥΛΟ Δ/Α 1 ΝΑΙ
SEARCH    

& UPDATE

1.7.5
Αεροπανό για παραλαβή 
ρουχισμού Αγώνα 10χλμ. 

8μ.Χ1,5μ. 3

Στην επάνω και κάτω 
μέρος της αλέας της 

Αίγλης από τη μεριά του 
Ζαππείου +  επί της Βασ. 
Όλγας στην είσοδο του 
parking της Αίγλης 

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ‐ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 10Km
CLOTHING PICK UP AREA 

ROAD RACE 10Km

ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΞΥΛΟ Δ/Α 3 ΝΑΙ
SEARCH    

& UPDATE

1.7.6
Αεροπανό ενημέρωσης 
δρομέων για παράδοση 

ρουχισμού 5Km 
8μ.Χ1,5μ. 3

Στην επάνω και κάτω 
μέρος της αριστερής εκ 

του συντριβανίου 
εισόδου του Ζαππείου +  
επί της Βασ. Όλγας στο 

ύψος της εισόδου 

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 

5Km
CLOTHING PICK UP AREA 

ROAD RACES 5Km

ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΞΥΛΟ Δ/Α 3 ΝΑΙ
SEARCH    

& UPDATE

1.7.7
Αεροπανό ενημέρωσης 

δρομέων 
8μ.Χ1,5μ. 2

Αποδυτήρια Ανδρών / Men's 
Changing Room

Αποδυτήρια Γυναικών / 
Women's Changing Room

ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΞΥΛΟ Δ/Α 2 ΝΑΙ
SEARCH    

& UPDATE

1.7.8
Αεροπανό ενημέρωσης 

δρομέων 
8μ.Χ1,5μ. 4 SPARE

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΜΑ
ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΞΥΛΟ Δ/Α 4 ΝΑΙ

SEARCH    
& UPDATE

1.7 ΑΕΡΟΠΑΝΟ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

5 από 5



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (πλάτος χ 

μήκος)
ΤΜΧ ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

STATUS

2.1.1 Backdrop Συνέντευξης Τύπου 7.5μ χ 1.5μ 1
ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΑΜΑΣ (ΜΑΝΙΚΙΑ 

Α/Κ) 
0 1 1 FOR UPDATE

2.1.2 Backdrop media center ‐ corporate 3.5μ χ 2.5μ 1
ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ 

ΜΕΤΑΛΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 0 0 1 1 FOR UPDATE

2.1.3 Καρτελακια Ομιλητών Συνέντευξης 10εκ χ 25εκ 20 Event Branded 20 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Αυτοκόλητο τύπου Λ 0 20 20 NEW CREATIVE

2.1.4 Πόντιουμ Ομιλητών
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 34,50Μ Χ 

0,86Μ 
2 Τελετή έναρξης + Συνέντευξη Τύπου 2 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Forex 3mm 0 2 1 FOR UPDATE

2.2.1
Λάβαρα προβολής ΚΜΑ                           

(Για ανάρτηση σε στύλους ΔΕΗ)
1 X 2,5μ. 100 13 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

PVC με ξύλο στην πάνω 
και κάτω πλευρά

50 100 150
SEARCH               & 

UPDATE

2.2.2
Ποδιές χορηγών για τραπέζια σταθμών 

ανεφοδιασμού
2,30 Χ 0,625  85

34 ΟΠΑΠ, 17 POWERADE,           
17 ΑΥΡΑ, 17 WIND ME ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

4 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΜΕ 

ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ Η ΔΙΠΛΗΣ
0 85 85

2.2.3 Πανώ προβολής xορηγών 
50 ΤΜΧ 1,90X0,90M     
& 50 τμχ 3,90 X 0,90M

100 ΛΙΣΤΑ XL ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΧΧ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΟΥΣΑΜΑΣ     

(Μπουντούζια          & 
σχοινί περιμετρικά)

100
ΧΧΧΧΧ (εκ των 
οποίων 100 
υπάρχουν)

SEARCH & UPDATE 
LIST

2.2.4 Πανώ προβολής STREET BANNERS για ΟΠΑΠ 0,90μ χ 20μ 2 4ΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΑΣΠΡΟ ΡΟΛΟ 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ
Ρολο με μπουντουζια 

περιμετρικά
NEW CREATIVE

2.2.5 Πανώ προβολής ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΣΕΓΑΣ 0,90μ χ 40μ 6 4ΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΑΣΠΡΟ ΡΟΛΟ 2 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Ρολο με μπουντουζια 

περιμετρικά
NEW CREATIVE

2.2.6
ΠΥΡΓΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΧΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ LIVE 

MUSIC
2μ πλάτος χ 2μ μήκος χ 

4μ ύψος
4 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ

ΔΙΧΤΥ / ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙ / 
ΣΚΟΙΝΙ

4 ΝΑΙ NEW CREATIVE

2.2.7
Look of the event banners για εξέδρες μουσικών 

σημείων διαδρομής
8μ χ 0,8μ 3 ΜΕΤΩΠΕΣ 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ

ΜΟΥΣΑΜΑΣ     
(Μπουντούζια          & 
σχοινί περιμετρικά)

0 3 3 SEARCH & UPDATE 

2.2.8 Banners τουριστικών λεοφωρείων 8μ.Χ0,90εκ ύψος 6 ΜΕΤΩΠΕΣ 3 GR ‐ 3 ENG
PVC, Μπουντούζι & 

ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ 
ΠΛΕΥΡΑ

4 10 10 SEARCH & UPDATE 

2.2 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

2.1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΜΑ 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘Α’

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΤΟΥ 2018

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2018»
«ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μαραθώνιος 2018»,  ΦΥΛΛΟ 2



α/α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤMX ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STATUS 

3.1 Λάβαρο προβολής EXPO (στύλοι ΔΕΗ)
2,5μ ύψος χ 1.μ 

πλάτος
0

Για ανάρτηση σε 
ειδόδους του TWD 
(Πωσειδώνος κτλ)

ΝΈΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ (50ΤΜΧ)
PVC  / Με μανίκια επάνω κάτω και ξύλα 

στήριξης
50 ΛΑΒΑΡΑ

50 
Αυτοκόλλητα 
χορηγών

50
SEARCH          

& UPDATE

3.2 Βέλη όδευσης
20εκ ύψος χ 70 εκ 

πλάτος
10

κόλημα στα banner     
3.1 & 3.2

10 10

3.3 Κρεμαστά Banners Χορηγών & θεσμικά  2μ ύψος χ 1 μ πλάτος 49
για τους Στύλους 
εξωτερικού χώρου 

TWD 

PVC  / Με μανίκια επάνω κάτω και ξύλα 
στήριξης

49 49
SEARCH          

& UPDATE

3.4 Ποδιές διαστάσεων  για τα τραπέζια των bibs 60 Συραπτικό 60 0 60
SEARCH          

& UPDATE

3.5 Μετώπες Περιπτέρων Εγγραφών
24εκ ύψος χ 1μ 

πλάτος
60

τρύπες για tier ups η 
διπλής όωεως

20 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Forex 3mm 60 60 FOR UPDATE

3.6 Αυτοκόλλητα Ανακύκλωσης 40εκ χ 60εκ 60 3 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Αυτοκόλλητο 0 60 0 NEW CREATIVE

3.7 Ταμπλέλες για Γρ. Μάρκετινγκ 50εκ χ 70 εκ 2 τρύπες για tier ups η 
διπλής όωεως Forex 3mm 0 2 2 NEW CREATIVE

3.8 Roll Up Banners
1μχ2μ              

& 0,80μ χ 2μ
13

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 13 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ROLL 
UPΣ,   ΟΙ 8 ΜΕ 0.80Μ 
Χ 2Μ ΚΑΙ ΟΙ 5 ΜΕ 1Μ 

Χ 2Μ

6‐9 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΟΥΣΑΜΑΣ 0 13 OXI NEW CREATIVE

Χάρτης 5χλμ close up  2μ χ 3μ 1 ΜΟΝΟ ΜΠΟΥΝΤΟΥΖΙΑ ΧΑΡΤΕΣ PVC Περιμετικα με μπουντούζια 1 1
Χάρτης 10χλμ close up  2μ χ 3μ 1 1 1

Χάρτης Εκκίνηση ΑΜΑ close up 2μ χ 3,5μ 1 1 1
Χάρτης Τερματισμών close up  2μ χ 3,5μ 1 1 1
Χάρτης KMA Master Plan 2μ χ 3,5μ 1 1 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘Α’

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΤΟΥ 2018

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2018»
«ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μαραθώνιος 2018»,  ΦΥΛΛΟ 3

3. ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ‐ EXPO AMA 2018

3.9
SEARCH          

& UPDATE



α/α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤMX ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STATUS 

2
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΣΜΑ / ΜΑRΑΤΗΟΝ  

RACE & POWER WALKING …… ‐ ……...
2 2

12 ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ / ΜΑRΑΤΗΟΝ  RACE…… ‐ ……... 12 12

10
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 10χλμ WIND / 10km ROAD RACE WIND…….. ‐ 

……….
10 10

10
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5χλμ WIND ‐ Πρωί / 5km ROAD RACE WIND ‐ 

Morning ………….. ‐ ……….
10 10

6
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5χλμ WIND ‐ Απόγευμα / 5km ROAD RACE 

WIND ‐ Afternoon ………….. ‐ ……….
6 6

1
ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / KIDS RACE NATIONAL BANK 

OF GREECE
1 1

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1 1

3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ / ISSUES RESOLUTION DESK  3 3

1 ΤΑΜΕΙΟ / CASHIER 1 1

2 EΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / REGISTRATIONS CONFIRMATION 2 2

2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / INFORMATION DESK  2 2

1 ΑΓΩΝΑΣ SPECIAL OLYMPICS / SPECIAL OLYMPICS RACE 1 1

1 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ / TEAM REGISTRATIONS 1 1

1 ΑΠΟΘΗΚΗ / WAREHOUSE 1 1

1 ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ / TRANSPORT CARD 1 1

4 PRE ORDERED MALE / ΑΝΤΡΙΚΑ T‐SHIRTS 4 4

4 PRE ORDERED FEMALE / ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ T‐SHIRTS   4 4

2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ / UPGRADES 2 2

4 PRE ORDERED T‐SHIRTS  4 4

3 SPARE TBC 3 3

4 ΣΧΗΜΑ/ΒΕΛΑΚΙΑ 4 4

3.10 Ταμπέλες για κέντρο εγγραφών

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 26 ΑΣΠΡΕΣ 
ΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 11 
ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΠΟΥ 

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΒΑΨΙΜΟ  
ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 40 
ΦΟΡΕΧ ΤΑΜΠΕΛΕΣ

30εκ. Πλάτος             χ 
40εκ ύψος

  75 Αυτοκόλλητα με γρίζα πλατη + 75 
Ταμπέλες  forex 3mm



Α/Α Περιγραφή Υλικού
Διαστάσεις 

(πλάτος x ύψος)
ΤΜΧ Σχόλια Περιεχόμενο Υλικό Υπάρχουν

NEA 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Status

1

Backdrop συνεντευξης τύπου και μετατροπή                                       
σε βάθρο απονομών & επιπλέον χρήση του ως 

Backdrop εκκίνησης φοράς αθλητών την ημέρα του 
αγώνα

3m x 1,5m 1
Οι ορθοστάτες θα 

έχουν ρυθμιζόμενο 
ύψος

(PVC με βέργες 
και μεταλλικούς 

ορθοστάτες
ΝΑΙ NAI FOR UPDATE

2 Αυτοκόλληλα ομιλητών 15 Σχήμα Λ Αυτοκόλλητο ΝΑΙ NAI NEW
3 Πόντιουμ Συνέντευξης Τύπου 25χ40εκ 1 Pvc 3mm ΝΑΙ NAI FOR UPDATE

4 Ποδιές για τα τραπέζια της γραμματείας 0,6μ χ 1,8μ 10 Με συραπτικό PVC ΝΑΙ NAI
SEARCH            

& UPDATE

5 Αυτοκόλλητα αυτοκινήτων 0,50μ.Χ0,60μ. 15 Γρίζα ράχη Αυτοκόλλητο ΝΑΙ NAI NEW

6 Ταμπέλες τεντών 0,50μ.Χ0,30μ. 5
με οπές για πέρασμα 

tier ups
Pvc 3mm ΝΑΙ NAI UPDATE LIST

7 Λάβαρα δρόμου 1μ χ 2μ 40
Μουσαμάς με 

μανίκια και ξύλο 
επάνω & κάτω

ΝΑΙ NAI
SEARCH            

& UPDATE

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

μπυντουζια και 
σκοινι

ΝΑΙ NAI
SEARCH            

& UPDATE

9 Banners ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΟΠΑΝΔΑ 3,9μ χ 0,9μ 10
Μουσαμάς με 

μπυντουζια και 
σκοινι

ΝΑΙ NAI
SEARCH            

& UPDATE

10 Φόδρα για διάδρομο φοράς 60μ χ0 ,65μ 2
Με συραπτικό (12τμχ 
χ 10 τρέχοντα μέτρα)

μουσαμάς ΝΑΙ NAI
SEARCH            

& UPDATE

11 Banners χορηγων 1,9μ χ 0,90μ 10
Μουσαμάς με 

μπυντουζια και 
σκοινι

ΝΑΙ NAI FOR UPDATE

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘Α’

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΤΟΥ 2018

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2018»
«ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ATHENS STREET POLE VAULT  2018»



 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
ΔΕΙΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΑΒΑΡΩΝ ΔΡΟΜΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘Β’ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΤΟΥ 2018 

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 
 
 

1. Υπηρεσίες καταγραφής, μεταφοράς, συντήρησης & φύλαξης σε δικές του 

εγκαταστάσεις του ήδη υπάρχοντος υλικού σήμανσης και κατασκευών 

μάρκετινγκ του ΣΕΓΑΣ, το οποίο θα του υποδειχθεί από τα αρμόδια στελέχη 

(Δελτίο / φόρμα παραλαβής & παράδοσης με το σχετικό υλικό) και ο 

ανάδοχος θα πρέπει να μεταφέρει από τις αποθήκες του ΣΕΓΑΣ στις 

εγκαταστάσεις του. Η οργάνωση των υλικών θα πρέπει να γίνει βάσει 

προδιαγραφών τις οποίες θα παραδοθούν στον ανάδοχο από το ΣΕΓΑΣ και 

θα αφορούν τη σχετική κατηγοριοποίηση των αντικειμένων για να είναι δυνατή 

η αναγνώριση & διαχείριση τους από τον ανάδοχο ο οποίος και υποχρεούται 

να διαθέσει από πλευράς του τουλάχιστον ένα άτομο που θα έχει την πλήρη 

εικόνα της αποθήκης και τη διαχείρισης του υλικού του ΣΕΓΑΣ.  

 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να συντηρεί καθώς και να δοκιμάζει / 

προετοιμάζει βάση των αναγκών του εκάστοτε αγώνα τα σχετικά αντικείμενα 

με τη σχετική σήμανση και να αποστέλλει τις σχετικές φωτογραφίες προς 

έγκριση στο ΣΕΓΑΣ.  

 

3. Μία εβδομάδα πριν από κάθε προγραμματισμένο αγώνα ο ανάδοχος θα 

παραλαμβάνει λίστα με τα υλικά (παλαιά που θα έχει παραλάβει και νέα που 

θα έχει κατασκευάσει βάση του διαγωνισμού) που θα πρέπει είτε να 
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τοποθετήσει (στην περίπτωση των Αγώνων που τελούνται στην Αττική) είτε 

απλά να παραδίδει / φορτώσει στη μεταφορική του ΣΕΓΑΣ (φορτηγό) στο 

οποίο θα συγκεντρώνονται όλα τα υλικά προς αποστολή για τους αγώνες που 

τελούνται εκτός Αθηνών.  

 

4. Αντίστοιχα με το πέρας των αγώνων θα πρέπει βάση του 

προσυμφωνηθέντος προγράμματος που θα του έχει παραδοθεί (για τους 

αγώνες εντός Αττικής) να αποξηλώνει και να συγκεντρώνει τα σχετικά υλικά 

σήμανσης (κατευθείαν μετά το πέρας τους) και κατόπιν υπογραφής του 

σχετικού δελτίου / φόρμα παραλαβής & παράδοσης από τα στελέχη του 

ΣΕΓΑΣ να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του προς φύλαξη & συντήρηση μέχρι 

τον επόμενο αγώνα.  

 

5. Στις περιπτώσεις των αγώνων εκτός νομού Αττικής, ο ανάδοχος θα είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει την προσυμφωνημένη ώρα & μέρα (η οποία θα 

του κοινοποιείται αντίστοιχα 1 εβδομάδα πριν από κάθε αγώνα) για να 

παραλάβει από τη μεταφορική / φορτηγού του ΣΕΓΑΣ, και αφού καταμετρήσει 

και υπογράψει το δελτίο / φόρμα παράδοσης /& παραλαβής, να παραλάβει το 

σχετικό υλικό το οποίο θα μεταφέρει προς φύλαξη και συντήρηση στις 

εγκαταστάσεις του μέχρι τον επόμενο αγώνα εντός ή εκτός Αττικής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ‘Γ’ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΤΟΥ 2018 

 
 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών 

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221456] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λεωφ. Συγγρού αρ. 137, Ν. 
Σμύρνη, 17121] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Αναστ. Κασιώλας] 
- Τηλέφωνο: [211-1877749] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [supplies@segas.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.segas.gr] 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΤΟΥ 2018. CPV 22462000-6, 
63121100-4] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες και 
Υπηρεσίες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
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- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……] 

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

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 
Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι ii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλουςiv; 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

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

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 
…): 

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

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

[   ] Ναι [   ] Όχι 

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

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

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

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 
φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

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

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxix: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[   ] Ναι [   ] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

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

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμαxxvi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxvii, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

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

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

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

[  ] Ναι [   ] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του 
παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

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

Εκπλήρωση όλων των 
απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxx; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……] [……] [……] 
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
  
1) Οικονομικά στοιχεία για τη λειτουργία 
της συμμετέχουσας εταιρείας και 
συγκεκριμένα, ισολογισμούς ή 
φορολογικές δηλώσεις των τριών (3) 
προηγουμένων του έτους του 
Διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, 
από τους οποίους να προκύπτει ότι ο 
κύκλος εργασιών της επιχείρησης 
ανέρχεται ετησίως σε 500.000 € 
τουλάχιστον 
 

 

2) Ο οικονομικός φορέας θα 
χρησιμοποιήσει εξειδικευμένο 
συνεργείο με αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία σε ανάλογα έκτασης 
έργα, το οποίο θα απαρτίζεται από 
τουλάχιστον έξι (6) άτομα  

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

3) Ο οικονομικός φορέας θα 
προσκομίσει δείγματα από ανάλογα 
έργα που έχει πραγματοποιήσει στο 
παρελθόν καθώς και αποδεικτικά 
στοιχεία ότι εντός των δύο τελευταίων 
ετών έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 
δύο (2) έργα, όπου στο κάθε ένα από 
αυτά παρήγαγε τουλάχιστον 1.500 
τετραγωνικά μέτρα ψηφιακών 
εκτυπώσεων και κατασκευών 
Μάρκετινγκ 

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό 
εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

5) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxi το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω 

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

έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

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

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν : 

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

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii. 

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

σχετικά έγγραφα. 

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

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 

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

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

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 

παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 

αριθμός αναφοράς)]. 

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

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΤΟΥ 2018 

 
 

 
 
Υπόδειγμα 1   

(Επωνυμία Τράπεζας) 
 

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

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

΄Ενωσης 

2  Θα αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση του Διαγωνιζόμενου 
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σήμανσης και κατασκευών μάρκετινγκ για τις ανάγκες των αγώνων μαζικής 
συμμετοχής του ΣΕΓΑΣ του 2018, καθώς και για την ακριβή, πλήρη και πιστή 
τήρηση όλων των όρων, προϋποθέσεων και διατάξεων της Προκήρυξης του 
ως άνω Διαγωνισμού (του οποίου ρητά δηλώνουμε και συνομολογούμε ότι 
έχουμε λάβει πλήρη γνώση). 
 
Σε περίπτωση που θα αποφασίσετε, με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση 
σας, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που 
έχει αναλάβει, αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας 
καταβάλουμε, σε πρώτη ζήτηση, τοις μετρητοίς ή με κατάθεση στο 
λογαριασμό Τράπεζας που θα μας υποδείξετε, πάραυτα, χωρίς καμία 
αντίρρηση και απροφασίστως, το ως άνω εγγυηθέν ποσό, εν όλω ή εν μέρει 
βάσει των οδηγιών σας, χωρίς καμία εξουσιοδότηση, πράξη ή συγκατάθεση 
του ενδιαφερόμενου, ούτε οποιαδήποτε άρνηση, αντίρρηση, εξώδικες 
ενέργειες ή προσφυγή στη διαιτησία ή τη δικαιοσύνη που ο ως άνω 
Διαγωνιζόμενος τυχόν θα εγείρει, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση, να ληφθούν υπόψη.  
 
Η εν λόγω καταβολή θα γίνει εντός τριών (3) ημερών από της λήψεως από 
εμάς της έγγραφης, περί καταπτώσεως της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής 
μας, απλής και μόνης δηλώσεώς σας. 
 
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή καλύπτει και όλες τις μετά την υποβολή της 
αρχικής Προσφοράς τυχόν βελτιωμένες προτάσεις, προσφορές και 
συμφωνίες του υπέρ ού εγγυώμεθα Διαγωνιζόμενου. 
 
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπ' όψιν εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη 
ισχύ μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπ' όψιν εγγύηση.  Μέχρι 
τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού 
της εγγύησης. 
 
Βεβαιούται τέλος υπεύθυνα ότι η έκδοση της παρούσας Εγγυητικής 
Επιστολής υπάγεται εντός της νόμιμης δικαιοδοσίας και αρμοδιότητάς μας, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Νόμο για 
την Τράπεζά μας και όλες οι απαραίτητες και αναγκαίες νομικές και 
τραπεζικές ενέργειες για την εκτέλεση και λειτουργία της έχουν δεόντως 
συντελεσθεί. 
 
Με εκτίμηση, 
 
(ΤΡΑΠΕΖΑ) 
 
 
Υπάλληλος/οι  (Ονομα - τίτλος) 
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Υπόδειγμα 2   

 
(Επωνυμία Τράπεζας) 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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

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

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 
 



i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 

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

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
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αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 

xxxi Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για 
την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
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