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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ 
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Αρ. Πρωτ. 3559 

Δ/νση: Συγκρότημα Αθλητικού Κέντρου Πεπανός 
Ταχ. Δ/νση: Πατρών Κλάους 91-93, 26335, Πάτρα 
Πληροφορίες: 2610 701375 
Fax: 2610643907 
E-mail: procurements@mbgpatras.gr 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η Οργανωτική Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη Διοργάνωση των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών 

Αγώνων στην Πάτρα 2019 έχοντας υπόψη  

1. τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2, εδ. (γ) του Ν. 4412/2016 (όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει) 

2. τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014)" 

3. το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) 

όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016) 

4. Την αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/78640/4057/23-02-2018 απόφαση της Υπουργού και του 

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β'857/12-03-2018) με θέμα "Ορισμός 

μελών της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση των Παράκτιων 

Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019". 

5. Την συμπλήρωση της υπ'αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/78640/4057 απόφαση της Υπουργού 

και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β'857/12-03-2018) (ΦΕΚ 

Β'3536/21-08-2018) περί Οργάνων Διοίκησης της Οργανωτικής Επιτροπής για την 

διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019. 

6. Την υπ’ αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΑ/408200/14255/3134/2414/26-07-2019 

απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β’ 3059/30-07-2019) περί 

Ανασυγκρότησης Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη διοργάνωση των 

Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019. 

7. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση των 
Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019. 

8. Το υπ’ αρίθμ. 3084/02-08-2019 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 19REQ005438773) 

9. την υπ’ αρίθμ. 3558/14-08-2019 Απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής με τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές (ΑΔΑ ΨΦΩΝ46Μ1ΗΒ-ΙΟΕ, ΑΔΑΜ 

19REQ005441182) 

10. Την άμεση ανάγκη του Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για την παροχή 

υπηρεσιών ψηφιακών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των ΙΙ Παράκτιων 

Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019. 
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ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση την παροχή υπηρεσιών ψηφιακών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των ΙΙ 

Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι και 02 Σεπ 2019. Ο 

εκτιμώμενος προϋπολογισμός των προς ανάθεση υπηρεσιών για την ως άνω περίοδο της 

σύμβασης υπολογίζεται στο ποσό των 186.000,00€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 150.000,00€) για την παροχή υπηρεσιών, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο θα καλύψει τις 

ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής. H εν λόγω υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο 

κωδικό κοινού λεξιλογίου (CPV): Υπηρεσίες εκτύπωσης (79810000-5). 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα ή περισσότερα είδη, αλλά για το σύνολο των 

ποσοτήτων του κάθε είδους, είτε για το σύνολο της σύμβασης, με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Παρακαλείσθε να καταθέσετε την προσφορά με τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, 

όπως ορίζεται στην συνέχεια, στις διοικητικές υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής στην 

διεύθυνση Πατρών Κλάους 91-93, 26335 Πάτρα, (Κλειστό Κολυμβητήριο «Πεπανός») έως 

το Σάββατο 17/08/2019, ώρα 11:00 π.μ. 

 

Άρθρο 1 Λόγοι Αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

Α. γνωρίζει ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ενωσης (EE 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 (EE L 192 της 31.7.2003, ο. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
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τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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 (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (EE L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Β. γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. 

Γ. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Δ. γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) 

τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
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Άρθρο 2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν (α) αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφείς εκτυπώσεις 

και (β) επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό προκειμένου να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της σύμβασης. 

 

Άρθρο 3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 

Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/14) 

Υπουργική Απόφαση. 

 

Άρθρο 4. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 

τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύουν ότι θα έχουν στην διάθεσή τους 

τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81 του Ν. 4412/2016 αν οι 

φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα 

με τα άρθρα 73 και 74 του ως άνω νόμου. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον 

οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο 

επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ως άνω νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ιδίου 

νόμου. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 

 

Άρθρο 5. Ειδικοί Όροι εκτέλεσης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος 

α. υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 

Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

β. υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Η τήρηση των εν λόγω 
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υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 

των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

γ. δεσμεύεται ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης, 

δ. δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 

 

Άρθρο 6. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

Βάσει του άρθρου 32Α δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης για το αντίστοιχο τμήμα εκτός ΦΠΑ, και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 7. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το τέλος της σύμβασης και για το 

σύνολο των υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της 

σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας, και αφού 

υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (οικείο 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης). 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Άρθρο 8. Παρακολούθηση σύμβασης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει συνεχώς για την πορεία των υπηρεσιών που 

του έχουν ανατεθεί, υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του. Υποχρεούται 

να παρέχει τις υπηρεσίες του, σε αργίες, Σάββατα και Κυριακές, ακόμα και σε νυχτερινές 

ώρες χωρίς την απαίτηση καμίας επιπρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης.  
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύει το προσωπικό του για την ορθή εφαρμογή των 

όρων της σύμβασης και να ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών του. Υποχρεούται δε να 

τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια όλων. Η Επιτροπή δε φέρει καμία 

ευθύνη αστική η ποινική ή οιαδήποτε άλλη, για το προσωπικό που θα απασχολείται στη 

συγκεκριμένη υπηρεσία.  

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 

και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 

επαγγελματικού κινδύνου. Υποχρεούται να ασφαλίζει, όλα το προσωπικό που θα 

απασχολεί (εφόσον κρίνει απαραίτητο για την ορθή εκτέλεση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών), σύμφωνα με τις κατά νόμο διατάξεις. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται 

μόνο εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα και 

είναι ασφαλισμένοι στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο. Η εφαρμογή όλων των ανωτέρω 

είναι ευθύνη του, η δε επιτροπή δεν έχει καμία ευθύνη ή νομική υποχρέωση για το 

προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο 

Δημόσιο. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτές, η αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα 

να τον κηρύξει έκπτωτο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ανεξάρτητα από όλα τα προαναφερόμενα, ο ανάδοχος παραμένει 

μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι δικής 

του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών 

διατάξεων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.  

Καμία έννομη σχέση δε δημιουργείται μεταξύ της Οργανωτικής Επιτροπής και του 

προσωπικού του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι ο μοναδικός εργοδότης του προσωπικού 

που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης και θα είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος αστικά και ποινικά για το προσωπικό που απασχολεί και τις υποχρεώσεις που 

έχει προς αυτό από τη σύμβαση εργασίας ή άλλη σχέση (σύμβαση έργου κλπ) όπως και 

για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί σε αυτό κατά την εκτέλεση της σύμβασης από 

υπαιτιότητά του, από τυχαίο γεγονός ή ελλιπή μέτρα ασφαλείας. Επίσης ευθύνεται 

αποκλειστικά για την ασφάλιση του προσωπικού του καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Ο μισθός, τα επιδόματα, οι εργοδοτικές εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν 

σχέση με τη σύμβαση, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής η οποία και θα εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και 

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους 

όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 9. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
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Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά του ………….. 

για την: «Παροχή υπηρεσιών ψηφιακών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των ΙΙ 
Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019» 

με αναθέτουσα αρχή το ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 2019 

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά 

γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, 

μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 

αα) ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση 

ομόρρυθμων (Ο.Ε.) ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ββ) ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε 

περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.),  

γγ) ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ενώσεων 

δδ) τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση 

εε) τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα 

Β. Φορολογική ενημερότητα 

Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά  

1. τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
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2. τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος όσο και τους εκπροσώπους αυτού, εφόσον υπάρχει υποχρέωση 

ασφάλισης, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ) και θα 

συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017). Σε περίπτωση που το 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) αδυνατεί να εκδώσει 

παρόμοια βεβαίωση, γεγονός που αποδεικνύεται με σχετικό έγγραφό του, 

προσκομίζεται υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση. 

Ε. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

της παρούσας. 

ΣΤ. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Ζ. Για την απόδειξη της καταλληλόλητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του 

άρθρου 2, ο οικονομικός φορέας προσκομίζει τα σχετικά εν ισχύ έγγραφα 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, το πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

β) Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν 

εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, 

γ) τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους και 

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
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Στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος για την έκδοση οποιουδήποτε από 

το ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο αίτησης 

έκδοσης του εκάστοτε εγγράφου που αφορά, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι συγκεκριμένοι λόγοι 

αποκλεισμού και ότι θα προσκομιστεί το δικαιολογητικό άμα την έκδοσή του. 

 

2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει  

α) Tεχνικά φυλλάδια prospectus, ή / και αναλυτικές τεχνικές περιγραφές για τα 

προσφερόμενα είδη. 

β) Δείγματα συναφών εργασιών 

 

3. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής 

προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ, που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ. Προσφορές υποβάλλονται 

είτε για ένα ή περισσότερα είδη, αλλά για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους, 

είτε για το σύνολο της σύμβασης, με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα 

πρόσκληση και τα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, θα 

εφαρμόζονται οι κείμενες περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα Διατάξεις 

 

 Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
(Ν.Π.Ι.Δ.) για την Διοργάνωση των 

Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην 
Πάτρα 2019 

 
 
 
 

Νικόλαος Παπαδημάτος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Η υπηρεσία των ψηφιακών εκτυπώσεων 

1. περιλαμβάνουν αυστηρά την εικόνα και την ταυτότητα της διοργάνωσης.  

2. θα πρέπει να προβλέπει ως χρόνο ανταπόκρισης (εκτύπωση και 

τοποθέτηση/εφαρμογής) τις 48 ώρες από την παραγγελία.  

3. Οι παραγγελίες θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της 

αναθέτουσας αρχής 

4. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτύπωση και τοποθέτηση/ εφαρμογή/ ανάρτηση των 

παρακάτω ειδών. Το δημιουργικό (μακέτες- ηλεκτρονικά αρχεία) θα παρέχονται στον 

υποψήφιο ανάδοχο από το αρμόδιο τμήμα της αναθέτουσας αρχής. 

Οι παρακάτω ποσότητες δεν είναι δεσμευτικές, αλλά προέκυψαν βάσει υπολογισμών των 

αναγκών όπως έχουν διαμορφωθεί την παρούσα στιγμή. Για αυτό και η εκτύπωση, 

τοποθέτηση και εφαρμογή/ανάρτηση των παρακάτω ειδών θα πραγματοποιείται ανάλογα 

με τις ανάγκες, χωρίς να υπερβαίνουν τις συνολικές ανώτατες ποσότητες, που περιγράφονται 

αναλυτικά παρακάτω. Αυτό συνεπάγεται το ενδεχόμενο να μην εξαντληθούν οι εν λόγω 

ποσότητες, αλλά τελικά να χρησιμοποιηθούν αυτές που θα ικανοποιήσουν τις 

διαμορφωθείσες ανάγκες των αγώνων. 

α/α Είδος/ Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης 

1. Κυψελωτά Πολυκαρβονικά φύλλα 6 χιλ διάφανα (Coral)  
Εφαρμογή 
Βινυλίου ματ στα 100 μικρά υψηλής καλυπτικότητας. Διαμόρφωση τους σε 
τριγωνικό σχήμα και στερέωσή τους με την χρήση αντίβαρων στον χώρο 
προβολής. 

1.760 m2 

2. Μουσαμάς  
Χυτός με πλέξη 1000Χ1000, 18Χ18, στα 440 – 460 γρ  
Εφαρμογές  
1. θερμοκολλημένος με κρίκους περιμετρικά ανά 40 εκ και στερέωση 
του με την χρήση καλαθοφόρου/ σκαλιωσιάς  
2. σε μεταλλικό τελάρο από γαλβανισμένα σίδερα και στερέωση του με 
την χρήση γερανού - καλαθοφόρου/ σκαλωσιάς / αυτόνομη στερέωση  
 

 

1.650 m2 

3. Μουσαμάς mesh  
Χυτός στα 270 γρ, με εφαρμογή ιμάντα περιμετρικά και κρίκους ανά 40 εκ.  
Εφαρμογή:  
1. θερμοκολλημένος με κρίκους περιμετρικά ανά 40 εκ και στερέωση του 
με την χρήση καλαθοφόρου/ σκαλιωσιάς  
2. σε μεταλλικό τελάρο από γαλβανισμένα σίδερα και στερέωση του με την 
χρήση γερανού - καλαθοφόρου/ σκαλωσιάς  

5.500 m2 

4. Αυτοκόλλητο  
Βινύλιο ματ στα 100 μικρά υψηλής καλυπτικότητας, με πλαστικοποίηση  
Εφαρμογή  
1. στα σημεία προβολής με την χρήση σκάλας, σκαλωσιάς, καλαθοφόρου  

220 m2 

5. Σημαίες (2m X1m)  
Εφαρμογή  
1. Τρίχτενο σημαιόπανο στα 110-130 γρ με ιμάντα στην μία πλευρά κρίκους  

1.100 τεμάχια 
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2. Mesh σημαιόπανο στα 110-130 γρ με ιμάντα στην μία πλευρά και κρίκους 
για λάβαρα, στερέωση τους σε μεταλλική βάση (στο πάνω μέρος) με την 
χρήση γερανού - καλαθοφόρου οχήματος  

6. Αφρώδη Φύλλα Πολυουρεθάνης  
Τύπου «Foam X Black» στα 5mm 10 mm  
Εφαρμογή  
1. Στερέωση τους με την χρήση ταινιών διπλής όψης / αρμόκολλας / 
βυσμάτων  

55 m2 

7. Φύλλα Διογκωμένου PVC  
Τύπου «Forex» στα 5 και στα 10 mm  
Εφαρμογή:  
1. Στερέωση τους με την χρήση ταινιών διπλής όψης / αρμόκολλας / 
βυσμάτων  

132 m2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ : Οργανωτική Επιτροπή (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη διοργάνωση των Παράκτιων 
Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019 

 Συγκρότημα Αθλητικού Κέντρου Πεπανός, 
Ταχ. Δ/νση: Πατρών Κλάους 91-93, 26335 Πάτρα 

 
Στοιχεία υποψήφιου προμηθευτή 

Επωνυμία-Εταιρική μορφή  
 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου 
Εκπροσώπου 

 
 

ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ.  
 

Ταχ.Δ/νση – Πόλη  
 
 

Τηλέφωνο – FAX - EMAIL  
 

 
Ο υπογράφων …………………………………………………………. δηλώνω ότι για την παροχή υπηρεσιών 
ψηφιακών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα 
το 2019, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διαπραγμάτευσης, τους οποίους έλαβα γνώση 
και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική προσφορά, ως εξής : 
 

α/α Είδος/ Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή ανά 
μονάδα 
μέτρησης προ 
Φ.Π.Α. 

Σύνολο προ 
Φ.Π.Α. 

1. Κυψελωτά Πολυκαρβονικά φύλλα 6 χιλ 
διάφανα (Coral)  
Εφαρμογή 
Βινυλίου ματ στα 100 μικρά υψηλής 
καλυπτικότητας. Διαμόρφωση τους σε 
τριγωνικό σχήμα και στερέωσή τους με την 
χρήση αντίβαρων στον χώρο προβολής. 

1.760 m2   

2. Μουσαμάς  
Χυτός με πλέξη 1000Χ1000, 18Χ18, στα 
440 – 460 γρ  
Εφαρμογές  
1. θερμοκολλημένος με κρίκους 
περιμετρικά ανά 40 εκ και στερέωση 
του με την χρήση καλαθοφόρου/ 
σκαλιωσιάς  
2. σε μεταλλικό τελάρο από 
γαλβανισμένα σίδερα και στερέωση του 
με την χρήση γερανού - καλαθοφόρου/ 
σκαλωσιάς / αυτόνομη στερέωση  

 

1.650 m2   

3. Μουσαμάς mesh  
Χυτός στα 270 γρ, με εφαρμογή ιμάντα 
περιμετρικά και κρίκους ανά 40 εκ.  
Εφαρμογή:  

5.500 m2   
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1. θερμοκολλημένος με κρίκους 
περιμετρικά ανά 40 εκ και στερέωση του με 
την χρήση καλαθοφόρου/ σκαλιωσιάς  
2. σε μεταλλικό τελάρο από γαλβανισμένα 
σίδερα και στερέωση του με την χρήση 
γερανού - καλαθοφόρου/ σκαλωσιάς  

4. Αυτοκόλλητο  
Βινύλιο ματ στα 100 μικρά υψηλής 
καλυπτικότητας, με πλαστικοποίηση  
Εφαρμογή  
1. στα σημεία προβολής με την χρήση 
σκάλας, σκαλωσιάς, καλαθοφόρου  

220 m2   

5. Σημαίες (2m X1m)  
Εφαρμογή  
1. Τρίχτενο σημαιόπανο στα 110-130 γρ με 
ιμάντα στην μία πλευρά κρίκους  
2. Mesh σημαιόπανο στα 110-130 γρ με 
ιμάντα στην μία πλευρά και κρίκους για 
λάβαρα, στερέωση τους σε μεταλλική βάση 
(στο πάνω μέρος) με την χρήση γερανού - 
καλαθοφόρου οχήματος  

1.100 τεμάχια   

6. Αφρώδη Φύλλα Πολυουρεθάνης  
Τύπου «Foam X Black» στα 5mm 10 mm  
Εφαρμογή  
1. Στερέωση τους με την χρήση ταινιών 
διπλής όψης / αρμόκολλας / βυσμάτων  

55 m2   

7. Φύλλα Διογκωμένου PVC  
Τύπου «Forex» στα 5 και στα 10 mm  
Εφαρμογή:  
1. Στερέωση τους με την χρήση ταινιών 
διπλής όψης / αρμόκολλας / βυσμάτων  

132 m2   

Σύνολο 
 

 

Φ.Π.Α. 24% 
 

 

Σύνολο με Φ.Π.Α. 
, 

 

 
 
 

 

Ημερομηνία …………….. Για τον υποψήφιο Προμηθευτή 
 
 

Υπογραφή 
Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 
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