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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηλεκτρονική χρονομέτρηση

και  γραμματειακή  υποστήριξη της  εκδήλωσης  “1ος  Αριστοτέλειος  δρόμος

Αντοχής” που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή της

Π.Ε. Ημαθίας και συνδιοργανωτές τον Δήμο της Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

και τον Δήμο Βέροιας».

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),«Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010  (ΦΕΚ  226/Α/27-12-2010)  “Οργανισμός  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” .

3. Τις  αρ.  81320 και  77909/01-12-2016 αποφάσεις  του Γενικού Γραμματέα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με

τις  οποίες  εγκρίθηκε  η  τροποποίηση  του  Οργανισμού  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010).

4. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.».
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5. Το π.δ.  80/2016   (Φ.Ε.Κ.145/τ.Α΄/05-08-2016)  “Ανάληψη υποχρεώσεων από

τους Διατάκτες”.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α/2012) “Ρυθμίσεις για

την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση  -

Ενσωμάτωση Οδηγίας  2009/50/ΕΚ.

7. Τον  Ν.  4412/2016  (Α'  147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

8. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την

υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

10. Την  με  αρ.  57654/23-5-2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση

ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού

Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και

Ανάπτυξης».

11. Την  υπ’  αρ.  59/10-04-2017  (Α∆Α:ΩΟ9Ξ7ΛΛ-39Χ)  απόφαση  του

Περιφερειακού Συµβουλίου που αφορά την «Έγκριση των Προγραµµάτων Επενδυτικών

∆απανών  της  Π.Ε.  Ημαθίας  2017  χρηµατοδοτούµενο  από  ιδίους  πόρους  (Τέλη

µεταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 2017, «Συμμετοχή της ΠΕ Ημαθίας σε πολιτιστικές και

αθλητικές εκδηλώσεις ευρείας απήχησης» µε Κωδικό έργου: 3254ΗΜΑ003ΙΠ16. 

12. Την αρ.  156/12-6-2017 Απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  ΠΚΜ

(ΑΔΑ:  78ΕΟ7ΛΛ-ΒΝ5)  σχετικά  με  τη  μεταβίβαση  της  αρμοδιότητας  απευθείας

ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών στην Οικονομική Επιτροπή.

13. Την υπ΄αριθμ.:  οικ. 30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017) απόφαση

μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Π.Κ.Μ.  στους

Αντιπεριφερειάρχες  και  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  καθώς  και  παροχή

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους

Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων / Αυτοτελών Διευθύνσεων,

Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων  /Αυτοτελών  Τμημάτων  και  Αυτοτελών  Γραφείων  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .
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14. Την  αριθμ.  395700(3537)/25-09-2017  βεβαίωση  της  οικονομικής  υπηρεσίας

περί  ύπαρξης  πίστωσης  στον  Φορέα  721  ΚΑΕ   9779.α.1.υ.01  του  τμήματος

προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας . 

15. Το αρ. 3366/22-09-2017 εισήγηση προς την οικονομική επιτροπή με ΑΔΑΜ

17REQ002004265 2017-09-27 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

της  Π.Ε.  Ημαθίας  περί  «Συμμετοχή  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ημαθίας  στην

διοργάνωση  της  εκδήλωσης  με  τίτλο  «1ος  Αριστοτέλειος  Δρόμος  Αντοχής»  που  θα

πραγματοποιήσουν από κοινού o Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και ο Δήμος Βέροιας

στις 22 Οκτωβρίου 2017».

16. Την αρ. 1840/03-10-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΧΛ7ΛΛ-ΣΣΠ) απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής της ΠΚΜ .

17. Την αρ. 418975(3769) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με

α/α  3109  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και   Εντολών  Πληρωμής  της  Υπηρεσίας  ποσού

5.000,00€ σε βάρος του Φ. 721- ΚΑΕ 9779.α.1.γ.01.

18.  Την  ανάγκη  ενίσχυσης  του  Αθλητισμού  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας.

Ανακοινώνει 

ότι προτίθεται  να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και

αξιολόγηση  οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για

το έργο:

«Ηλεκτρονική  χρονομέτρηση  και  γραμματειακή  υποστήριξη  του  “1ου

Αριστοτέλειου δρόμου Αντοχής” ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου

2017»

    Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Κωδικός CPV : 31711300-6

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο  της  απευθείας  ανάθεσης  είναι  η  χρονομέτρηση  του  αγώνα  και

καταγραφή  των  ενδιάμεσων  χρόνων  για  όλους  τους  συμμετέχοντες  σε  όλους  τους

επιμέρους  αγώνες  δρόμου  στους  προκαθορισμένους  σταθμούς.  Για  κάθε  δρομέα

ανακοινώνονται: ο χρόνος από την επίσημη εκκίνησης του αγώνα αλλά και ο καθαρός

χρόνος του από τη στιγμή που περνάει  τη γραμμή της αφετηρίας και οι ενδιάμεσοι

χρόνοι (σε κάθε ένα από τους προσδιοριζόμενους σταθμούς).

Ο «1ος Αριστοτέλειος Δρόμος Αντοχής» θα έχει αφετηρία τον αρχαιολογικό χώρο

του ανακτόρου των Αιγών στη Βεργίνα και τερματισμό την Σχολή Αριστοτέλους στη

Μίεζα (32 περίπου χιλιομέτρων). 

Παράλληλα με το δρόμο αντοχής, θα διεξαχθεί και δρόμος 5 χιλιομέτρων ο οποίος

θα έχει αφετηρία και τερματισμό την Σχολή Αριστοτέλους στη Μίεζα (ίδιος σταθμός

χρονομέτρησης  και  ίδια  αφετηρία/τερματισμός  με  τον  δρόμο  αντοχής  των  32

χιλιομέτρων - χωρίς να απαιτείται ενδιάμεσο σημείο ελέγχου).

    2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α. Ποσότητα για τσιπ χρονομέτρησης και αριθμούς συμμετοχής (μιας χρήσης): 

Έως 1000 τεμάχια

β. Δάπεδα χρονομέτρησης : 

Τεμάχια τρία  (3) με εύρος 4 μέτρα έκαστο (εκκίνηση, ενδιάμεσο σημείο ελέγχου και

τερματισμός). 

γ. Αψίδες εκκίνησης και τερματισμού:

 Τεμάχια δύο (2) και συγκεκριμένα ένα (1) στην Βεργίνα και ένα (1) στη Μίεζα.

δ. Σημειώσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών:

1. Δημοσίευση του χρόνου τερματισμού τόσο του μικτού όσο και του καθαρού χρόνου

σε πραγματικό χρόνο (Live) στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης. 

2.  Επεξεργασία  των  αποτελεσμάτων  ώστε  να  εξάγονται  σε  πραγματικό  χρόνο  τα

επιμέρους αποτελέσματα και η κατάταξη ειδικών κατηγοριών, ανά φύλλο αγώνα και

ειδική κατηγορία.
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3. Το σύστημα χρονομέτρησης θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς περί ακτινοβολίας

που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

4.  Δυνατότητα  παροχής  επιπλέον  συνδέσεων  με  παράλληλη  απεικόνιση  της

χρονομέτρησης  έκαστου  δρομέα  σε  πραγματικό  χρόνο  για  την  εξυπηρέτηση  άλλων

παρόχων της διοργάνωσης (π.χ. webtv, sms service, application κλπ.)  

5.  Προσοχή:  το  ποσοστό  των  απωλειών  ανίχνευσης  στα  ενδιάμεσα  σημεία

χρονομέτρησης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει  το 0,2%, ενώ κατά τον τερματισμό το

ποσοστό  αυτό  δεν  πρέπει  να  είναι  μηδενικό.  Η  υπέρβαση  του  ορίου  0,1%  των

απωλειών  όταν  αυτό  συμβαίνει  για  τεχνικούς  ή  άλλους  λόγους  με  υπαιτιότητα της

αναδόχου εταιρείας  χρονομέτρησης  συνιστά  σπουδαίο λόγο για  την  καταγγελία  της

σύμβασης.

6. Τα chips χρονομέτρησης θα επισυνάπτονται πίσω από τον αριθμό συμμετοχής που

θα πρέπει ο αθλητής να φέρει στο στήθος του χωρίς να παρεμβάλλεται οποιοδήποτε

εμπόδιο  κατά  το  πέρασμά  του  από  τους  τάπητες  χρονομέτρησης.  Επίσης  τα  chips

χρονομέτρησης θα πρέπει να είναι μιας χρήσεως και δε θα επιστρέφονται. 

Διευκρινίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την

τοποθέτηση  των  δύο  αψίδων  εκκίνησης  και  τερματισμού  καθώς  και  για  την  ορθή

τοποθέτηση  του  δαπέδου  χρονομέτρησης  στην  αφετηρία  και  τον  τερματισμό  των

αθλητών.

    3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην οικονομική  προσφορά των υποψηφίων  θα  αναγράφεται  ευκρινώς  η  τιμή

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση

με τους υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

Φόροι,  κρατήσεις  υπέρ τρίτων,  κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, καθώς και  κάθε

άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και

θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά του.

Προσφορά,  που  θα  υπερβαίνει  την  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  εν  λόγω

ανάθεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΔΑ: Ω3ΖΠ7ΛΛ-ΤΛ6



4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους

υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνεται

ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

1. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα

της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 δηλαδή συμμετοχή σε εγκληματική

ενέργεια.  δωροδοκία,  απάτη,  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες

δραστηριότητες,  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού  Κώδικα

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητος ή για κάποιο

από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

2. είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές

κοινωνικής  ασφάλισης   (κύριας  και  επικουρικής)  και  ως  προς  φορολογικές

υποχρεώσεις τους.

3. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

4. δεσμεύονται  για  τη  διαθεσιμότητα  των  υλικών  στο  σύνολό  τους,  στην

περίπτωση που η εν λόγω ανάθεση κατακυρωθεί σε αυτούς.

5. σε  περίπτωση αλλαγής  ημερομηνίας  της  εκδήλωσης,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να

παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με την νέα ημερομηνία

6. σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης η Π.Ε. Ημαθίας δε φέρει ευθύνη προς

τον προμηθευτή.

Σημείωση επί των δικαιολογητικών συμμετοχής: 

Tα  αντίστοιχα  αποδεικτικά  (φορολογική  /  ασφαλιστική  ενημερότητα,  ποινικό  μητρώο,

βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ) θα κληθεί ο ανάδοχος να προσκομίσει στην

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κατά την σύναψη της σύμβασης με την

Π.Ε. Ημαθίας μετά την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής. 

     5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο

μέχρι τις  11 Οκτωβρίου   2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στη Δ/νση Δημ. Υγείας
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και  Κοινωνικής  Μέριμνας,  Μητροπόλεως  44,  59132  Βέροια,  5ος  όροφος και  η

κατάθεσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θα θεωρούνται

εκπρόθεσμες και δεν θα παραλαμβάνονται.

Προσοχή- η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.  ΑΝΟΙΓΜΑ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Το  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  την  Τετάρτη  11

Οκτωβρίου ώρα 12.00.

 Οι  προσφορές  θα  αξιολογηθούν  από  την  υπηρεσία  μας  με  κριτήριο

ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά

αποκλειστικά  βάσει  τιμής.  Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνες  με

το σύνολο των  απαιτούμενων  χαρακτηριστικών  τεχνικών  προδιαγραφών,

άλλως  θα  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Προσφορές  για  μέρος  των

προμηθευόμενων  ειδών,  εναλλακτικές  προσφορές  και  αντιπροσφορές  δε

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα  θα γίνεται από

την  υπηρεσία  μας  μετά  την  ανάρτηση  της  απόφασης  ανάθεσης  της

Οικονομικής Επιτροπής. 

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  εξής

τηλέφωνο: 2331350217, αρμόδια υπάλληλος κα Ανδρεάδου Μαρία.

Η  παρούσα  πρόσκληση  είναι  αναρτημένη  στη  Διαύγεια  και  στον  δικτυακό  τόπο  της

Αναθέτουσας Αρχής  http://www.imathia.pkm.gov.gr. 

                                                                                    Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

                                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

http://www.imathia.pkm.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω3ΖΠ7ΛΛ-ΤΛ6
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