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                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
      

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή,   07 - 05 -2018  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.:            41445 
   Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
   ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                        
   Ταχ.Δ/νση : Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448.                                                   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

  Ταχ. Κώδ : 15342, Αγ. Παρασκευή 
  Πληροφορίες για τους όρους της    
   Διακήρυξης : Ν. Χριστόπουλος 
   Τηλ.  213 2100516 
   Fax  :213 2100602 
   E-mail:  doikpt@patt.gov.gr 
 

Διοργάνωση (προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών) για 
τις κατωτέρω αθλητικές εκδηλώσεις: 
Α) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Φεστιβάλ Μίνι Βόλεϊ 2018, συνολικού 
προϋπολογισμού 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
Β) ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Πανελλήνιοι Αγώνες στο άθλημα της 
Δυναμικής Άρσης Βαρών (Special Olympics 2018)», 
συνολικού προϋπολογισμού 4.354,90 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
Γ) ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ  «Διεθνές Σεμινάριο Σ.Ε.Π.Κ. 2018», συνολικού 
προϋπολογισμού 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά εκδήλωση 
συνολικά (ομάδα) 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-
2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 66313/24553 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β’/05.09.2017). 

3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Το άρθρο 107 του  Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Β). 
5. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 «Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των 

περιφερειών», του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί  «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
7. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
8. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  
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10. Την αρ. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/τ.Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

11. Την υπ’ αριθ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/τ.Β΄/16-11-2016) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), αναφορικά με την Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

12. H υπ’ αριθ. 161/2016 απόφαση (κατευθυντήρια οδηγία 15, αριθ. πρωτ. 5797/25.11.2016) της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» 

13. Την υπ.αριθμ. 425/2017(ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5)  Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: 
«Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης 2018». 

14. Το με αρ. πρωτ. 105159/36993/29-12-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου εγκρίνει τον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2018. 

15. Την υπ’ αρ. 8840/13-1-2017 (ΦΕΚ 39/τ. Β΄/17-1-2017), Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄14027/20-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 97/ τ. 
Β΄/23-1-2017) και την υπ΄αρ. 53499/13-3-2017 (ΦΕΚ 804/τ. Β΄/13-3-2017) όμοια και ισχύει.  

16. Την υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής, περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής. 

17. Την υπ’ αρ. οικ. 48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη 
και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 114/ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./10-3-2017), όπως συμπληρώθηκε με 
την αρ. οικ. 79075/12-4-2017 (ΦΕΚ 176/Υ.Ο.Ο.Δ./18-4-2017) απόφαση και ισχύει. 

18. Την υπ’ αριθμ. 318/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν: α) η 
Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή  αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνοπτικών μειοδοτικών 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της  Π. Ε.  Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας 
Αττικής και β) η Τριμελής  Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της  Π. Ε. 
Βορείου  Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής. 

19. Την υπ’ αρ. 2/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: 
«Έγκριση προγράμματος αθλητικών εκδηλώσεων για το 2018». 

20. Την υπ’ αρ. 5/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: 
«Έγκριση-συμπληρωματική-προγράμματος αθλητικών εκδηλώσεων για το 2018». 

21. Την υπ’ αρ. 9/2018 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: 
«Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ.  2/2018 απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού». 

22. Την υπ’ αρ. 545/2018 (ΑΔΑ: ΨΠΧΛ7Λ7-ΩΜΞ) με θέμα: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης ποσού 
108.332,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις της Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών για το έτος 2018». 

23. Την υπ. αριθ. Α/Α 2008, αρ. πρωτ. 69187/5-4-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της 
πίστωσης) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας 
(ΑΔΑ: 6ΟΦΔ7Λ7-9ΗΕ)  με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 108.332,90€ στον ΚΑΕ 0844 «Εκθέσεις 
οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων», του Ε.Φ.02.072 του ισχύοντος προϋπολογισμού 
οικ. Έτους 2018.  

24. Την υπ’ αριθμ. 990/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 7Σ887Λ7-
ΙΟ8),με θέμα: «Έγκριση Δαπάνης ποσών: α) 12.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το festival mini 
volley β) 4.354,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τους Πανελλήνιους αγώνες στο άθλημα της 
Δυναμικής Άρσης Βαρών, στο πλαίσιο των Special Olympics έτους 2018 γ) 12.400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το Διεθνές Σεμινάριο Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών 
Καλαθοσφαίρισης (Σ.Ε.Π.Κ.) 2018». 

25. Την υπ΄αριθμ. 1081/2018 (ΑΔΑ:6ΛΦΝ7Λ7-Μ4Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής περί έγκρισης των όρων και του σχετικού τεύχους της παρούσας Διακήρυξης. 

 
                                                              
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
     Την προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες  προσφορές,  για την διοργάνωση 
(προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών) των  κατωτέρω αθλητικών εκδηλώσεων: 
 
1) ΟΜΑΔΑ Α: «Φεστιβάλ Μίνι Βόλεϊ 2018», συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (10.000,00 € πλέον ΦΠΑ) 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 02-06-2018 (ΟΑΚΑ) 
 
2) ΟΜΑΔΑ Β: «Πανελλήνιοι Αγώνες στο άθλημα της Δυναμικής Άρσης Βαρών (Special Olympics 
2018)», συνολικού προϋπολογισμού 4.354,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (3.512,02 € πλέον 
ΦΠΑ) 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 06-06-2018 (ΟΑΚΑ-Αίθουσα Άρσης Βαρών) 
 
3) ΟΜΑΔΑ Γ: «Διεθνές Σεμινάριο Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης 2018», 
συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (10.000,00 € πλέον ΦΠΑ) 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 22-06-2018 ΕΩΣ 24-06-2018 (ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον Ε.Φ.02072 και  ΚΑΕ  
0844 «Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων». 
 
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για περισσότερες 
εκδηλώσεις (ομάδες). 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει  
τιμής σε ευρώ και με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες  
ανά ομάδα, δηλαδή:  
12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ομάδα Α,  
  4.354,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ομάδα Β και  
12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ομάδα Γ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

         

      ΗΜΕΡΑ 

 

      ΩΡΑ 

Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών-
Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 448 
Ταχ. Κώδικας: 15342, Αγ. Παρασκευή 

                     

 

     18  / 05  / 2018 

 

          

   Παρασκευή 

 

 

      09:00 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 

Η προσφορά πρέπει να  αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών κάθε ομάδας στην οποία 
συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, σε διαφορετική περίπτωση κρίνεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση που για κάποια ομάδα υποβληθούν απαράδεκτες προσφορές ή δεν υποβληθούν 
προσφορές, ο διαγωνισμός συνεχίζεται για τις υπόλοιπες ομάδες που υπάρχουν αποδεκτές 
προσφορές 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της Προκήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ, άρθρο 121 του Ν.4412/2016.  
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Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα παραρτήματά της θα 
διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr) και στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν:  
 
Α)  Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά 
Β)  Ενώσεις εταιρειών και 
Γ) Συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης. 
 
Οι προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν  τους  διαγωνιζόμενους  για  εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από  την  
επόμενη  της καταληκτικής ημέρας του διαγωνισμού.  
 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση 

καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή για 

οποιαδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής προμηθειών ή υπηρεσιών του 

αναδόχου στην οποία αφορά η παρούσα διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση συτή η παροχή των 

συγκεκριμένων προμηθειών ή  υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Αττικής μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρo  96  του Ν.4412/2016) 

 
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται από την παρούσα Προκήρυξη. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται 
ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε  περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτών. 
 
2. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier  στην Υπηρεσία μας 
(Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Μεσογείων 448, 3ος όροφος, Αγία Παρασκευή) όπου θα 
παραλαμβάνονται με απόδειξη (από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης), με την απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών, ήτοι   18 / 05 /2018, ημέρα Παρασκευή  και  μέχρι τις  08:30 π.μ. 
 
3 Κατά την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών (ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού), οι 
προσφορές κατατίθενται από τις 08.30 π.μ. μέχρι τις 09:00 π.μ. ενώπιον της  Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής  αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της  Π. Ε.  Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Μεσογείων 448, 3ος όροφος). Η 
παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσερχόμενων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή 
αίτηση συμμετοχής.   
 
4. Προσφορές που περιέρχονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Βορείου Τομέα  είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
courier πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνοπτικών 
μειοδοτικών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής 
Ενότητας Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται στην 
παρούσα προκήρυξη προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία. 
 
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά  (με courier) αποστελλόμενες προσφορές δεν 
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 
 
6. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία 
μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 92, 93, 94 και 95 του 
Ν.4412/2016) 

1. Η προσφορά υποβάλλεται, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και 
χωρίς ξέσματα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α.  Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
(Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αττικής, Τμήμα Προμηθειών). 

      γ. Ο τίτλος της Σύμβασης: Συνοπτικός Διαγωνισμός σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων που θα 
αναλάβει/ουν την διοργάνωση (προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών) για μία ή περισσότερες από τις  
κατωτέρω αθλητικές εκδηλώσεις: 
Α) ΟΜΑΔΑ Α «Φεστιβάλ Μίνι Βόλεϊ 2018, συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ (10.000,00 € πλέον ΦΠΑ) 
Β) ΟΜΑΔΑ Β «Πανελλήνιοι Αγώνες στο άθλημα της Δυναμικής Άρσης Βαρών (Special Olympics 2018), 
συνολικού προϋπολογισμού 4.354,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (3.512,02 € πλέον ΦΠΑ) 
Γ) ΟΜΑΔΑ Γ «Διεθνές Σεμινάριο Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης 2018, συνολικού 
προϋπολογισμού 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (10.000,00 € πλέον ΦΠΑ) 
      δ.  η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 

 ε.  τα στοιχεία του οικονομικού φορέα  
 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις 
ενδείξεις: 
 
α)  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
β) «Tεχνική Προσφορά»  
γ)«Οικονομική Προσφορά». 
 
α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 
1) Βεβαίωση έναρξης εργασιών, εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή πιστοποιητικό μέλους σε ισχύ της 
αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. 
 
2) Συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) – Παράρτημα Δ’ της παρούσης  
 
Διευκρίνιση για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (α2):  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό εκπροσώπησης, κατά τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύμβασης. 
 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. 
(Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ  
Εάν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78, το ΤΕΥΔ 
περιέχει επίσης πληροφορίες , όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 
 
3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά τα 
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 στην οποία : 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία της Προκήρυξης και να δηλώνεται ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς 
τους έχουν λάβει υπόψη όλους τους όρους της παρούσας και των Παραρτημάτων αυτής, τους οποίους και 
αποδέχονται ανεπιφύλαχτα. 
ii. Να δηλώνεται ότι: 

ΑΔΑ: ΩΓΥΒ7Λ7-Π6Η





                                                                                                                       

6 
 

- δεν αθετεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. 
(Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
 
Διευκρίνιση για την Υπεύθυνη Δήλωση (3): 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλουν: 
α) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του 
συνεταιρισμού 
β) Όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία 
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  
 
4) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. Οι ενώσεις και 
οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  
 
β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «Τεχνική προσφορά» 
 
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να περιέχει τις τεχνικές 
προδιαγραφές  της προσφοράς όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
γ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ  «Οικονομική Προσφορά»: 
 
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει την οικονομική 
προσφορά σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  για παράδοση των υλικών ή της 
παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην διακήρυξη. 
Το κόστος μεταφοράς των ειδών περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά. 

 
Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι συμμετέχοντες  συμπληρώνουν τον ΠΙΝΑΚΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας Προκήρυξης. 
Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα & υπογραφή.            

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
(άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 & 
117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016) 

 

1. Η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνοπτικών μειοδοτικών  
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη 
διακήρυξη, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμων εκπροσώπων τους, προσκομίζοντας αντίγραφο 
παραστατικού εκπροσώπησης. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω γνωμοδοτικό όργανο μετά 
την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  
 
2.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση - σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 4 
του Ν. 4412/2016 - από την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνοπτικών 
μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, 
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 
 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς , ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανοικτή 
διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα 
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έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. 
 
Στην συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών, των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των 
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της διακήρυξης. 

 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και της οικονομικής 
προσφοράς μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό.  
 
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής  και των τεχνικών 
προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό και οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα 
οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων των προσφορών 
αποσφραγίζονται σε ημερομηνία και ώρα που θα τους  γνωστοποιηθεί από την Δ/νση Οικονομικών Β.Τ. 
 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται . 
 
Ειδικά για τις συμβάσεις με εκτιμωμένη αξία έως εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. που δεν 
διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα εκδίδεται μια απόφαση, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης . Για τις 
συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει 
τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται μια απόφαση με την οποία επικυρώνονται 
τα αποτελέσματα : α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του 
δεύτερου σταδίου , ήτοι της υποβολής προσφορών στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση. 
 
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση , σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη 
αξία έως και εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000) ,προ Φ.Π.Α., ή σύμφωνα με το άρθρο 360 προδικαστική 
προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) προ Φ.Π.Α. 
 

 
                  ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103 του Ν.4412/2016) 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον οικονομικό φορέα, τον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, όχι 
μεγαλύτερης, των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τα κάτωθι 
δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Λ.Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος), ο οποίος 
παραδίδεται στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας. 

Το ως άνω απόσπασμα  αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών Ε.Π.Ε., O.E., Ε.Ε. και Α.Ε. τον διαχειριστή 

β) κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

γ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  

δ) όταν προσφέρων είναι ένωση, αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων (Φορολογική Ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Ασφαλιστική Ενημερότητα). Αν ο 
οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 
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3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά του. 

Σε περίπτωση που προσωρινός ανάδοχος είναι Ένωση οικονομικών φορέων, υποβάλλει τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ  188/τ.Α/1984). 

Η διαδικασία ελέγχου και η αξιολόγησης των ανωτέρω δικαιολογητικών πραγματοποιείται από την αρμόδια 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού, σε τρία αντίτυπα, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται μαζί με τον φάκελο στην υπηρεσία που διενεργεί 
τον διαγωνισμό. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή κατά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων 
επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  

4. Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για τη 
μεταφορά αγωνιστικού εξοπλισμού, για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΪ. 

5.Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ασφάλειας του οχήματος, που θα χρησιμοποιηθεί  για τη μεταφορά 
αγωνιστικού εξοπλισμού,  για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΪ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 & 221 του Ν. 4412/2016) 

 
Κάθε συμμετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, δικαιούται να ασκήσει ένσταση: 
1. Κατά της Προκήρυξης, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 
2. Κατά πράξη  της αναθέτουσας αρχής (Οικονομικής Επιτροπής), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών, Λ.Μεσογείων 448-Αγία Παρασκευή, Τ.Κ 15342, 3ος όροφος, εξετάζεται από  την αρμόδια 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και στην 
συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή  αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 
 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 
 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης , για το διάστημα 
που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: 
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- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής προκήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
ια) Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  
της παρούσας Διακήρυξης. 

     ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (‘Αρθρα 104 & 105 του Ν.4412/16) 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνώμη της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων μειοδοτικών συνοπτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης 
της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 
άρθρα 104 & 105 του Ν.4412/16. 

Το τμήμα Προμηθειών κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , επί αποδείξει, κ.λ.π. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα σε 
προθεσμία που του ορίζεται από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης και δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. 

Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
 
  ΑΡΘΡΟ 9. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρα 203 & 105 παρ. 5 του Ν. 4412/2016) 

 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα 

από γνωμοδότηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνοπτικών 

μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών:  

 

α) στην περίπτωση που δεν προσήλθε μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική 

σύμβαση, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 

χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση 

δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί 
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με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) 

αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων.   

 

2. Ο  οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

204 του Ν. 4412/2016. 

 

3. Ο οικονομικός φορέας  κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων.  

 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 

                              Άρθρο 10. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 του Ν. 4412/2016) 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνώμη της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης 

της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, μπορεί να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου 

του άρθρου  9 της παρούσας διακήρυξης. 

 

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα, με ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνώμη της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

i) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, ii) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που 

σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

iii) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, iv) αν η επιλεγείσα 

προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, v) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του 

άρθρου 97 του N. 4412/2016, και vi) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής μπορεί, μετά από γνώμη της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανά-

ληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο μερικώς ή ολικώς η 
ανάγκη παροχής της υπηρεσίας, η σύμβαση διακόπτεται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας 
αρχής, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ο δε ανάδοχος ουδεμία αξίωση θα  έχει  εκ  της αιτίας 
αυτής έναντι  της  αναθέτουσας αρχής,  πλην  της  αξίωσής  του για  αμοιβή  για  τις  υπηρεσίες  που  έχει 

ΑΔΑ: ΩΓΥΒ7Λ7-Π6Η





                                                                                                                       

11 
 

ήδη  παράσχει  και  τα  είδη  που  τυχόν  έχει  ήδη  προμηθεύσει  μέχρι  την  ανωτέρω  ειδοποίηση  και  
διακοπή  της  σύμβασης. 
 

Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις ανωτέρω πραγράφους, η 

αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της 

σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον 

επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της 

Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, 

και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή 

την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  

 

Η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.   

 

                                                    ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής.  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να   επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.  

4. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.  

 

                  ΑΡΘΡΟ  12.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (άρθρο 200 του Ν.4412/2016) 
 

     Η πληρωμή θα γίνει εντός των νομίμων προθεσμιών από την προσκόμιση και υπό την  προϋπόθεση 
προσκόμισης  των  απαιτούμενων για την πληρωμή δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρούσα 
Διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία   για  την  εξόφληση  τίτλων  πληρωμής ή  την είσπραξη  
απαιτήσεων  από  το  Δημόσιο  και  τα  ΝΠΔΔ. 

 
     Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι τα παρακάτω: 
 
1. Πρωτόκολλο  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  των εργασιών και ειδών  από την αρμόδια 
Επιτροπή παραλαβής.  
2. Τιμολόγιο.            
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και κάθε άλλο δικαιολογητικό  που τυχόν  
ήθελε  ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την  πληρωμή. 
 
     Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας: 

  0,06% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων  
 Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου 
 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών  

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).  
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π.).  
 Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 

 
- Προβλεπόμενος φόρος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013. 
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    Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
 

     Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε τυχόν διαφορά που 
θα προκύψει μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, στην 
εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα 
αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 
μέρη θα καταβάλουν κάθε  δυνατή  προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των  διαφορών  που  ενδεχόμενα  να  
αναφύονται  μεταξύ  τους. 
     Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου 
διατάξεις όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

Χ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ       
                                                          
                                                       ΟΜΑΔΑ Α:  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΪ 
 
       1. Ρουχισμός αθλητών/προσωπικού-διαιτητών-εθελοντών 

T-SHIRT 

Kοντομάνικο T-shirt με στρογγυλή λαιμόκοψη, μονόχρωμο, υλικό Cotton, 200 

gr. 

 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΧΡΩΜΑΤΑ S M L XL XXL  

Θαλασσί 100 700 100 50 50 1000 

       

ΣΥΝΟΛΟ 1000 

T-SHIRT 

Kοντομάνικο T-shirt με στρογγυλή λαιμόκοψη, μονόχρωμο, υλικό Dry-Fit- 

Polyester. 

 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ S M L XL XXL  

Μπλέ σκούρο 0 100 200 50 50 400 

ΣΥΝΟΛΟ 400 

POLO 

Περιγραφή:  κοντομάνικο POLO (με γιακαδάκι), μονόχρωμο, υλικό pike 

polyester  170-180 gr.  

 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΧΡΩΜΑΤΑ S M L XL XXL  

Πορτοκαλί 0 10 20 10 0 40 

Μπλέ 0 10 20 10 10 50 

ΣΥΝΟΛΟ 90 

 

ΤΥΠΩΜΑΤΑ T-SHIRTS , DRY FIT T-SHIRTS & POLO 

2 Τυπώματα στην εμπρός πλευρά και 1 τύπωμα στην πίσω πλευρά.  

 

 

 

 

           Σύνολο: 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 1490 
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2. Ενοικίαση  αγωνιστικού εξοπλισμού 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MINI VOLLEY 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 25 mm (5 ΜΕΤΡΑ Η ΚΑΣΤΑΝΙΑ + 

ΘΗΛΕΙΑ) & 20 ΜΕΤΡΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 

 

30 

ΦΙΛΕ ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΪ (ΜΕΓΕΘΟΣ 22'χ2.5' χ 3/4 MESH -2 ΧΙΛ. ΠΛΕΞΗ) 

ΕΠΑΝΩ ΦΑΣΑ: PVC 0.35 mm, Tarpaulin 1.5", Άσπρη 

ΠΛΑΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΦΑΣΑ: Nylon Band 1" 

30 

 
Η παράδοση θα γίνει στο ΟΑΚΑ 
 
Σύνολο: 1.200,00 € πλέον ΦΠΑ 
 

 
3. Μεταφορά αγωνιστικού εξοπλισμού 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MINI VOLLEY 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

(Διαδρομές) 

Μεταφορά αθλητικού υλικού από τις αποθήκες της ΕΟΠΕ (Παιανία) στο 

ΟΑΚΑ και αντιστρόφως με φορτηγό καρότσας 8 μέτρων με υδραυλική 

πόρτα, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών φόρτωσης και 

εκφόρτωσης. 

2 

 

Σύνολο: 300,00 € πλέον ΦΠΑ 
 

 
4. Παραγωγές Εντύπων, Πινακίδων, σημαιών κ.λ.π. 

α) Έντυπα 

 Εκτύπωση Φυλλαδίων Αγώνων, με 8 σελίδες Α4 (διπλωμένο καρφίτσα), με χαρτί 150 γρ., ποιότητας 

illustration (1000 Αντίτυπα)  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 1.000 

 

β) Πινακίδες - Backdrops 

Τελαρωμένες Πινακίδες 

 2 πινακίδες 1Χ3.00 (Ύψος/Μήκος) με εκτυπωμένο PVC τελαρωμένο πάνω σε κόντρα πλακέ καρφωμένο 

πάνω σε γερό ξύλινο πλαίσιο που στηρίζεται σε μεταλλικό σκελετό – τα δύο πλαίσια ενώνονται με 

μεντεσέδες καλής ποιότητας για να αντέξουν σε εξωτερικούς χώρους και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 2 

 
 

 1 backdrop 2,50 μ (ύψος) Χ 1,50 μ (πλάτος) με PVC τελαρωμένο σε αλουμινένιο σκελετό με ρόδες 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 1 

 

 γ) Σημαίες Ανοικτού Χώρου (Beach Flags) 

 Κατασκευή και εκτύπωση 2 Σημαιών ύψους 80 εκ. Χ 2,70 εκ. (ιστός 3.50-4 μ.) μαζί με τον σκελετό και 

βάση, με μακέτα που θα δοθεί από την ΕΟΠΕ. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 2 

 

 

Σύνολο: 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ 
 

 

      5. Κύπελλα, μετάλλια, αναμνηστικά 

α)  ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ  

1000 Διπλώματα έγχρωμα μεγέθους Α4 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 1.000 

 
Β) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ 

Βελούδινες κασετίνες περίπου 16Χ20 εκ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 5 

 

Σύνολο: 500,00 € πλέον ΦΠΑ 

 

6. Ηχητική κάλυψη 

 Ηχητική εγκατάσταση (10 ηχεία ισχύος 300 W το καθένα/Κονσόλα Ήχου/2 Σταθερά και 2 ασύρματα 

μικρόφωνα/Μουσική κάλυψη) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 1 

 

 Εξέδρα Παρουσίασης (10 τ.μ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 1 
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 Εκφωνητής/Παρουσιαστής/Animateur (2 άτομα) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ: 2 

 

Σύνολο: 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ 
 

7.Κάλυψη διατροφής 

 Χυμοί σε συσκευασίες 250 ml (1000 κομμάτια) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 1.000 

 

Σύνολο: 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α-ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΪ : 
10.000,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (12.400,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΓΥΒ7Λ7-Π6Η





                                                                                                                       

17 
 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β:  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ SPECIAL OLYMPICS ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΡΣΗΣ 
ΒΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (54 ΑΘΛΗΤΕΣ SPECIAL OLYMPICS/ 6 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ) 
 

 
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
 
 
 
Αθλητικές φόρμες για τους 
αθλητές και τους προπονητές  
60 φόρμες  
10 MEDIUM/ 30 LARGE/ 20 
XLARGE 
Υλικό: PS SET with trousers 
 
T-shirt για τους 
συμμετέχοντες  
60 T-shirt 
10 MEDIUM / 30 LARGE / 20 
XLARGE 
Υλικό: PS  
 
Κάλτσες για τους 
συμμετέχοντες 
120 ζευγάρια κάλτσες  
40 MEDIUM/ 40 LARGE / 40 
XLARGE 
Υλικό PS 
 
Αθλητικός Ρουχισμός 
30 Base Lifter Suit  
10 MEDIUM/10 LARGE/ 10 
XLARGE 
 
5 Zώνες Άρσης Βαρών  
1 SMALL / 2 MEDIUM / 2 LARGE 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ 2.527,00 € 

 
2.ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ/ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ 
ΑΦΙΣΑ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ/ 
BANNERS/ROLL UP 
 
 
Γραφιστικά 
Σχεδιασμός: Αφίσας, Διπλώματος,  
Banner, Roll Up, Πρόσκλησης 
σύμφωνα με τα guidelines  
των Special Olympics 
International.  
 
Εκτυπωτικά 
Κόστος Εκτυπώσεων Αφίσας, 
Διπλώματος, Banner, Roll Up 
 
ΑΦΙΣΑ Α3  
50 τμχ  
Α όψη 4χρωμία - 130 γρ velvet 
 
ΔΙΠΛΩΜΑ Α4 οριζόντιο  
100 τμχ 
Α όψη 4χρωμία - 200γρ velvet 
 
Banner 220cm x 100cm  
2 τμχ 
Μουσαμάς με μπουντούζια 
 
Roll up 85 x 200cm  
2 τμχ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ 414,02 € 

 
3. ΜΕΤΑΛΛΙΑ/ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ 
ΠΛΑΚΕΤΕΣ 
 
 
 
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα 
δοθούν μετάλλια 
 
Μετάλλιο 
 Εικαστικό/Μακέτα με το λογότυπο 
των SOHellas, Στοιχεία Αγώνων, 
Λογότυπο Αθλήματος που 
αφορούν τους Special Olympics 
(SOl Guidelines) 
Κορδέλα Μήκους 80 εκ. / Λευκή 
στην οποία να αναγράφεται με 
κόκκινα γράμματα Special 
Olympics Hellas. 
Διάμετρος Μεταλλίου Φ50 
Υλικό Μεταλλίου Πρεζαριστό με 
κράμα Ζάμακ με τύπωμα 
 
Σύνολο: 60 μετάλλια 
 
Επιπλέον θα απονεμηθούν 
αναμνηστικές πλακέτες  
σε καλεσμένους και εκπροσώπους 
φορέων 
 
5 αναμνηστικές πλακέτες 
(plexiglass) με βάση και χάραξη 
 
Σύνολο: 5 τεμάχια 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ 291,00€ 

 
4. ΣΝΑΚΣ 
 
 
 
 
Σνάκς Αθλητών, 
Προπονητών και 
Εθελοντών 
 
 Σύνολο 100 
άτομα 
 
Λευκό ψωμί, τυρί 
- ζαμπόν, 
ντομάτα, 
μαγιονέζα 
 
Σύνολο : 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
280,00€ 

    

    
   

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ SPECIAL OLYMPICS 
ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ: 3.512,02  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (4.354,90 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 
 
Στην ένδυση (T-shirt, Φόρμες και Base Lifter Suit) και τα γραφιστικά (αφίσες, διπλώματα, 
προσκλήσεις, banner και roll up), θα υπάρχει το λογότυπο των SOHellas και της Περιφέρειας 
Αττικής.  
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ΟΜΑΔΑ Γ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  
 
1) ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ-ΟΜΙΛΗΤΩΝ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΜΑΚΟ (T-shirt) 

Λευκό 
          ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΜΕΓΕΘΗ 30/S, 40/M, 85/L, 85/XL, 
60/XXL  
(ΚΕΝΤΗΜΑ-ΣΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-
ΣΕΠΚ)  
ΣΥΝΟΛΟ 300 τμχ. 

Σύνθεση υφάσματος Βαμβάκι 100% ποιότητας Πενιέ  
Βάρος υφάσματος 150gr/m2  
Ελληνικής Κατασκευής 

2. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΜΑΚΟ (T-shirt) 
Μαρίν 
          ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΜΕΓΕΘΗ 30/S, 40/M, 85/L, 85/XL, 
60/XXL  
(ΚΕΝΤΗΜΑ-ΣΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-
ΣΕΠΚ)  
ΣΥΝΟΛΟ 300 τμχ. 

Σύνθεση υφάσματος Βαμβάκι 100% ποιότητας Πενιέ  
Βάρος υφάσματος 150gr/m2  
Ανεξίτηλης βαφής 60ο 
Ελληνικής Κατασκευής 

3. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ-ΟΜΙΛΗΤΩΝ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΜΕΓΕΘΗ (30τμχ.): 
5/M, 8/L, 9/XL, 8/XXL 
ΛΙΛΑ-ΜΕΓΕΘΗ (30τμχ):  
5/M, 8/L, 9/XL, 8/XXL 
ΣΙΕΛ-ΜΕΓΕΘΗ (25τμχ):  
2M, 8/L, 8/XL, 7/XXL 
(ΚΕΝΤΗΜΑ-ΣΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-
ΣΕΠΚ)  
ΣΥΝΟΛΟ 85 τμχ. 

Σύνθεση υφάσματος Βαμβάκι 100% ποιότητας Πενιέ  
Βάρος υφάσματος 210gr/m2  
Ανεξίτηλης βαφής 60ο 
Ελληνικής Κατασκευής 

4. ΣΕΤ DOUBLE FACE (SHIRT & 
SHORTS) 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ-ΟΜΑΔΑ 
ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΛΕΥΚΟ-ΜΠΛΕ   
15/L, 25/XL, 20/XXL 
(ΤΥΠΩΜΑ-ΣΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-
ΣΕΠΚ) 
ΣΥΝΟΛΟ 60 τμχ. 

Σύνθεση υφάσματος Polyester 100% ποιότητας MAX DRY 
Βάρος υφάσματος 150gr/m2  
Ανεξίτηλης βαφής 60ο 
Ελληνικής Κατασκευής 

5. ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ 
ΧΡΩΜΑΤΑ: 
Α. ΜΑΡΙΝ-ΜΕΓΕΘΗ (30τμχ.): 
5/M, 8/L, 9/XL, 8/XXL 
Β. ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ-ΜΕΓΕΘΗ 
(30τμχ.):  
5M, 8/L, 9/XL, 8/XXL 
Γ. ΣΙΕΛ-ΜΕΓΕΘΗ (25 τμχ.): 
2/M, 8/L, 8/XL, 7/XXL 
 

Σύνθεση υφάσματος Polyester 100% ποιότητας Micro Fiber 
Βάρος υφάσματος 175gr/m2  
Ανεξίτηλης βαφής 60ο 
Ελληνικής Κατασκευής 

 
ΣΥΝΟΛΟ :4.000 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  
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2) ΝΤΟΣΙΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
- Σελίδες 52 
- Διάσταση 17 χ 24 
- Εξώφυλλο-Οπισθόφυλλο 4σέλιδο στα 300 γραμμ. με πλαστικοποίηση ματ 
-Εσωτερικό 48 σελίδες, 4χρωμία, 150 γραμ. 
-Βιβλιοδεσία κολλητό 
 
Logo Περιφέρειας & Logo ΣΕΠΚ 
 
Ποσότητα: 600 τεμάχια 
 
 
3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
- Τετρασέλιδο-τετράχρωμο πρόγραμμα σεμιναρίου 

 
Logo Περιφέρειας & Logo ΣΕΠΚ 
 
 
4) ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  
 
Δίπλωμα διάστασης 23 χ 33, ειδικό χαρτί CURIOUS MATTER GOYA, 4χρωμία, με ανάγλυφο το λογότυπο του  
συνδέσμου και της διοργάνωσης, με επικάλυψη θερμοτυπίας στα δύο λογότυπα. 
 
Logo Περιφέρειας & Logo ΣΕΠΚ 
 
Ποσότητα: 600 τεμάχια 
 
ΣΥΝΟΛΟ  : 6.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/           

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ: 10.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (12.400,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
ΦΠΑ) 

 
 

ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΕΠΚ 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκδηλώσεων μπορείτε να 

απευθυνθείτε στην Κα Σεβαστάκη - τηλέφωνο επικοινωνίας : 213-2063817. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 

ΟΜΑΔΑ Α: «Φεστιβάλ Μίνι Βόλεϊ 2018» 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

1. Ρουχισμός αθλητών/προσωπικού-διαιτητών-
εθελοντών 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 5.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

  

2. Ενοικίαση  αγωνιστικού εξοπλισμού 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1.200,  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
 

  

3. Μεταφορά αγωνιστικού εξοπλισμού 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 300,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

  

4. Παραγωγές Εντύπων, Πινακίδων, σημαιών κ.λ.π. 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

  

5. Κύπελλα, μετάλλια, αναμνηστικά 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 500,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

  

6. Ηχητική κάλυψη 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

  

7. Κάλυψη διατροφής 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

  

 
 

                                                                                          Ημερομηνία 

                                                                                         
 
                                                                                         Σφραγίδα & Υπογραφή 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β: «Πανελλήνιοι Αγώνες στο άθλημα της 
Δυναμικής Άρσης Βαρών (Special Olympics 
2018)»  

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

1. Ρουχισμός αθλητών/προπονητών 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 2.527,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

  

2. Γραφιστικά/Εκτυπωτικά  
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 414,02,  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
 

  

3. Μετάλλια/Αναμνηστικές Πλακέτες 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 291,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

  

4. Σνακς Αθλητών, Προπονητών και Εθελοντών 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 280,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

  

 
 
                                                                                            Ημερομηνία 
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                                                                                        Σφραγίδα & Υπογραφή 
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ: «Διεθνές Σεμινάριο Σ.Ε.Π.Κ. 2018»  

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

1. Ρουχισμός (συμμετέχοντες-ομιλητές-προπονητικό-
ομάδα επίδειξης) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 4.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

  

2. Ντοσιέ Σεμιναρίων/Πρόγραμμα 
Σεμιναρίου/Διπλώματα 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 6.000,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

  

 
 
 
                                                                                                Ημερομηνία 

  
 
 
                                                                                           Σφραγίδα & Υπογραφή 
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                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή 
ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
 
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………… 
Κατάστημα                ………………………… 
(Δ/νση: οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)                     Ημερομηνία έκδοσης…….. 
  
Προς: Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 
 
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…...................... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ: 

 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ……….. , ΑΦΜ…………,οδός …………. αριθμός … ΤΚ ……….. 
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……, ΑΦΜ………, οδός….. αριθμός … ΤΚ ……… 
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
1) …………., ΑΦΜ, …….…...., οδός............................. αριθμός.................ΤΚ…………… 
2) …………., ΑΦΜ, …….…...., οδός............................. αριθμός.................ΤΚ…………… 
3) …………., ΑΦΜ, …….…...., οδός............................. αριθμός.................ΤΚ…………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση των όρων της ……………. Σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας σχετικά με την   
διοργάνωση της/των…………………………………………………………………………………………………………………………. 
……….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(αριθμ Διακήρυξης 41445/ 7 - 5 -2018) και το οποίο καλύπτει το  5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς 
ΦΠΑ. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτηση μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 

 Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μέχρι την επιστροφή αυτής. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.                                                                         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
 

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:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 5002  
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. Μεσογείων 448-Αγία Παρασκευή- Αρμόδιος για 
πληροφορίες: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  
- Τηλέφωνο: 213200516 
- Ηλ. ταχυδρομείο: doikbt@patt.gov.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.patt.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την διοργάνωση (προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών) 
των  κατωτέρω αθλητικών εκδηλώσεων: 
Α) Φεστιβάλ Μίνι Βόλεϊ 2018 
Β) Πανελλήνιοι Αγώνες στο άθλημα της Δυναμικής Άρσης Βαρών (Special Olympics 2018) 
Γ) Διεθνές Σεμινάριο Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης 2018 
  CPV:  - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [5002]: 799520000-2 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε: Προμήθειες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 
- 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 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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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 επιχείρηση; (iii) 

 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους; (vi) 

[] 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: 

 

Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ 
VII 

 
 

 
 
 
 
 

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 …): 

[……] 

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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. (ix) 

 δωροδοκία. (x,xi) 

 απάτη. (xii) 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες. (xiii) 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 
(xiv) 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. (xv) 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου (xvi) 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): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετε: (xviii) 
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 εγγράφων): 
[……][……][……][……] (xix) 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
(xxi) 

[……] 
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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 
ασφάλισης (xxii), στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
 
 
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; Διευκρινίστε: 
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 ; (xxiii) 

 
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): (xxiv) 
[……][……][……] 

ΑΔΑ: ΩΓΥΒ7Λ7-Π6Η





                                                                                                                       

28 
 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

 
 
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 καταστάσειςxxvi : 
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  συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

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

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 συμφερόντων (xxix), 
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 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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: 

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

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 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  

ΑΔΑ: ΩΓΥΒ7Λ7-Π6Η





                                                                                                                       

31 
 

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 α 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 
 

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 αναφέρονται (xlvii). 
 
 

(Τόπος……..)(Ημερομηνία…….) 
Ο/Η ΔΗΛ……… 

 
(Υπογραφή) 

 
 
 

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. 
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vii  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.” 
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viii 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.  
ix 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). 
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 
xi 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). 
xii 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. 
xiii 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. 
xiv 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”. 
xv 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.". 
xvi 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 ) 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx 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)  
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  
xxiiΣτην 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).  
xiii 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 
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καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 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  
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii  Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx  Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 
xlviii 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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