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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την υποβολή οικονομικών προσφορών για δαπάνες (ηλεκτρονική χρονομέτρηση αθλητών, διαμονή
επίσημων προσκεκλημένων) που αφορούν την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ
Λευκάδας με τον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ” του “10ου Πράσινου Ημιμαραθωνίου
Λευκάδας” που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, εντός της περιοχής Natura 2000, στις 21-05-2022 .
Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
2.Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3.Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
4.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016( ΦΕΚ 147/2016 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5.Τις διατάξεις του Π.Δ.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε με
την αριθμ. 276433/ 10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, «Έγκριση της 181-17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη)
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.» (ΦΕΚ 4083/ τ.Β’/ 23-11-2017).
7.Την αριθ. 58-10/09-04-2022 (ΑΔΑ: 67ΦΝ7ΛΕ-Ν7Μ)Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν. με
την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της Π.Ι.Ν. - Π.Ε. Λευκάδας στην ανωτέρω εκδήλωση.
8.Το υπ’ αριθ. οικ.29431/4257/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010383644) πρωτογενές αίτημα για δαπάνη
ηλεκτρονικής χρονομέτρησης αθλητών και διαμονής επίσημων προσκεκλημένων στο πλαίσιο της
αναφερόμενης στο θέμα συνδιοργάνωσης .
9.Την αριθ. 338-18/19-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ0Π97ΛΕ-ΝΞΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας
10. Την αριθμ.πρωτ. 4386/4936/03-05-2022, με ΑΔΑ:9ΕΓΣ7ΛΕ-ΧΣ6 και ΑΔΑΜ: 22REQ010480282, για την
έγκριση του Αιτήματος, Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
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11. Το υπ’ αριθ. Οικ.34402/4939/03-05-2022 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού &

Αθλητισμού Π.Ε. Λευκάδας
Ανακοινώνει ότι:
Προτίθεται να προχωρήσει, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στις δαπάνες (ηλεκτρονική
χρονομέτρηση αθλητών, διαμονή επίσημων προσκεκλημένων) που αφορούν την συνδιοργάνωση της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Λευκάδας με τον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ” του
“10ου Πράσινου Ημιμαραθωνίου Λευκάδας” που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, εντός της
περιοχής Natura 2000, στις 21-05-2022
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως το πέρας της εκδήλωσης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω απευθείας ανάθεσης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
4.750,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
cpv: [31711300-6] – Ηλεκτρονικά συστήματα χρονομέτρησης
[55100000-1] – Υπηρεσίες ξενοδοχείων
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ - ΔΡΑΣΗΣ
Ο Α. Σ. Λ.“ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ” θα πραγματοποιήσει την αθλητική εκδήλωση - δράση “10ος Πράσινος
Ημιμαραθώνιος Λευκάδας” στην περιοχή Nkturk 2000 στην Λευκάδα.
Η παραπάνω εκδήλωση απευθύνεται σε κοινό όλων των ηλικιών και επιπέδου άθλησης ακόμα και σε
απλούς περιπατητές, αγωνιστικού, ερασιτεχνικού και λαϊκού μαζικού αθλητισμού, συνδυάζοντας:
1. Αθλητισμό σε προστατευόμενη περιοχή Nkturk 2000 στην Λευκάδα.
2. Αγώνες για όλα τα επίπεδα άσκησης και άθλησης με επιλογή συμμετοχής σε αγώνα μεταξύ των 5, 10
και 21 χλμ.
3. Αγώνα 1000 μ. Για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (Δημοτικού και Γυμνασίου)
4. Συμβολικό αγώνα “Μαμά και καρότσι” (περπάτημα 1000μ.) για γονείς και παιδιά βρεφικής και προ
νηπιακής ηλικίας.
Επίσης η εκδήλωση απευθύνεται σε κοινό παρακολούθησης κάθε ηλικίας από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης – δράσης, όπως προκύπτει από την αριθ. 58-10/09-04-2022 (ΑΔΑ:
67ΦΝ7ΛΕ-Ν7Μ) Απόφαση του Π. Σ. Π.Ι.Ν. και το αίτημα του Α. Σ. Λ.“ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ”, θα ανέλθει στο ποσό
των 31.750,00€ με ποσό της ίδιας συμμετοχής 7.170,00€.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Εκδήλωσης – Δράσης είναι η ενίσχυση και προβολή του αθλητισμού και του αθλητικού
πνεύματος καθώς και η παρακίνηση στην ενεσχόληση των πολιτών με την άθληση σε καθημερινή βάση,
μέσα σε ένα οικολογικό περιβάλλον. Επίσης, η συμμετοχή στους αγώνες πλήθους πολιτών κάθε ηλικίας
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, εντός προστατευόμενης περιοχή Nkturk 2000, συμβάλλει
στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΤΙΤΛΟΣ: “10ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας”
ΤΟΠΟΣ: Λευκάδα, στην καθιερωμένη διαδρομή εντός προστατευόμενης περιοχή Nkturk 2000
ΧΡΟΝΟΣ:21-22/05/2022
ΚΟΙΝΟ: Φίλαθλο κοινό από όλη την Ελλάδα και πολλές Ευρωπαϊκές χώρες
Η ΠΙΝ – Π.Ε. Λευκάδας προτίθεται να αναθέσει τα παρακάτω:
 Τμήμα Α΄: Ηλεκτρονική χρονομέτρηση για 1.100 αθλητές – δρομείς, προϋπολογισμού 3.500,00€
με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος της Πρόσκλησης.
 Τμήμα Β΄: Διαμονή των επίσημων προσκεκλημένων, στις 21-05-2022, σε έως 20 δίκλινα δωμάτια,
προϋπολογισμού 1.250,00€ με ΦΠΑ (62,50€ με ΦΠΑ την διανυκτέρευση ανά δωμάτιο ) .
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Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά Τμήμα.
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν:
- για το ΤΜΗΜΑ Α΄ (Ηλεκτρονική χρονομέτρηση για 1.100 αθλητές – δρομείς ) για το σύνολο των
υπηρεσιών
- για το ΤΜΗΜΑ Β΄ ( Διαμονή των επίσημων προσκεκλημένων) για το σύνολο των υπηρεσιών
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Με ευθύνη του Αθλητικού Συλλόγου Λευκάδας “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ”:
1. θα υπάρξει μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού, όπως αυτά
προβλέπονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την ασφαλή διεξαγωγή εκδηλώσεων και
ειδικότερα , όπως αυτά καθορίζονται από τις σχετικές ισχύουσες ΚΥΑ με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο της Επικράτειας”,
καθώς και κάθε σχετικό – σε ισχύ- έγγραφο του Υποργείου πολιτισμού, με θέμα: “Οδηγίες ασφαλούς
διεξαγωγής ακροαμάτων, θεαμάτων και παραστάσεων”.
2. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από την εκδήλωση.
1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους:
1.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η
οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να
δηλώνεται:
 Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης
 Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 (παρ. 1,2 & 4) και 74 του Ν.
4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να
αποκλεισθούν

Νομιμοποιητικά στοιχεία της εταιρείας (πχ πρόσφατο κωδικοποιημένου καταστατικό και οι τυχόν
μεταγενέστερες τροποποιήσεις).
3. Παραστατικό εκπροσώπησης.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διαχειριστή αν η εταιρεία είναι Ε.Π.Ε ή Ο.Ε., του
2.

Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. αν η εταιρεία είναι Α.Ε. (ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
5.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
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υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και το οποίο να έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό
και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των
Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο)
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.
Β) Οικονομική Προσφορά, η οποία θα περιέχει:
Την προσφορά η οποία θα δίνεται σε ευρώ (άνευ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για το
Τμήμα Α΄ (ηλεκτρονική χρονομέτρηση) θα αναλύονται οι υπηρεσίες, ο εξοπλισμός που θα
χρησιμοποιηθεί και το κόστος τους και για το Τμήμα Β΄ η προσφορά θα δοθεί ανά
διανυκτέρευση το δωμάτιο.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση – νόμιμες
κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, ανά Τμήμα θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενος μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους
σε σφραγισμένο φάκελο
αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στη
Γραμματεία της ΠΕ Λευκάδας, Διοικητήριο, 31100 Λευκάδα (ισόγειο) έως τις 16-05-2022, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 14:00.
Εναλλακτικά, η προσφορά μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
promithion.lefkak@pin.gov.gr
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα είναι εκπρόθεσμες.
Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στον ιστότοπο της Π.Ι.Ν στη διεύθυνση:www.pin.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για την πρόσκληση από το Τμήμα Προμηθειών
της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, (τηλ.: 2645360721, 722 emkil: promithion.lefkak@pin.gov.gr) .
3. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ (€)εφάπαξ μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής, ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 «Τρόπος πληρωμής –
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου» του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016)
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και σύμφωνα με την
καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης
από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
α) Πρωτότυπο Τιμολόγιο προμηθευτή,
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής & φορολογικής ενημερότητας.
γ) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
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Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τα σχετικά Τιμολόγια θα υποβάλλονται, συνοδευόμενα από αίτηση του αναδόχου, στο Τμήμα
Γραμματείας ΠΕ Λευκάδας
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 7 Ν.4912/17-03-2022 ).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 παρ.2, εδ.γγ’, Ν.4172/2013,
ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013 φόρος εισοδήματος,προμηθειών 4% και υπηρεσιών - εργασιών 8%.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και
φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της
Πρόσκλησης, καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται με
τις νέες διατάξεις.
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων– Περιφερειακή
Ενότητα Λευκάδας του έτους 2022, ειδικό φορέα 02071, και ΚΑΕ 9899.02.022.002.01.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται με Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων χωρίς να
απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό (αρθρ.118 παρ.2 του Ν.
4412/2016).
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3Α του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει).
6 . ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η υλοποίηση των ανατιθέμενων υπηρεσιών θα γίνει έως και το πέρας της εκδήλωσης με ευθύνη του
αναδόχου και την επίβλεψη του αρμόδιου Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε.
Λευκάδας.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. ΤΡΙΓΓΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

22PROC010517028 2022-05-09
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρονομέτρησης & αρθρογραφίας
Κρουσίου 10 - Αθήνα 11363
2. ΜΠΟΡΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΛΕΥΚΑΔΑ
3.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ”
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΟΥ
“10ου ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”
Γενικά στοιχεία
Διεξαγωγή τριών αγώνων δρόμου αποστάσεων: 5, 10 και 21 χλμ.
Εκτιμώμενος αριθμός συμμετεχόντων: 1.100
Εκκίνηση και τερματισμός: Στο ίδιο σημείο με εύρος εκκίνησης τερματισμού: 4 μ.
Ενδιάμεσοι σταθμοί ελέγχου: τρεις (3) εύρους 2-4 μ.
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρονομέτρησης
1. Προετοιμασία και διαχείριση πακέτων συμμετοχής που θα περιλαμβάνουν:
- chip χρονομέτρησης
- Αριθμό συμμετοχής με δυνατότητα αναγραφής του ονόματος κάθε αθλητή σε τετράχρωμη
εκτύπωση
- παραμάνες
- χάρτινο φάκελο
2. Χρονομέτρηση του αγώνα και καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων για όλους τους
συμμετέχοντες σε όλους τους επιμέρους αγώνες δρόμου στους προκαθορισμένους σταθμούς. Για
κάθε δρομέα θα ανακοινωθεί: ο χρόνος από την επίσημη εκκίνηση 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)
3. Δημοσίευση όλων των χρόνων διέλευσης από τα ενδιάμεσα σημεία αλλά και του χρόνου
τερματισμού, τόσο του μικτού όσο και του καθαρού χρόνου σε πραγματικό χρόνο (Live) στην
ιστοσελίδα της διοργάνωσης και όχι μετά τον αγώνα, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να
παρακολουθήσει ζωντανά τον αγώνα από το κινητό ή τον υπολογιστή του.
4. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων ώστε να εξάγονται σε πραγματικό χρόνο τα επιμέρους
αποτελέσματα και η κατάταξη ειδικών κατηγοριών, ανά φύλλο αγώνα και ειδική κατηγορία.
5. Το ποσοστό των απωλειών ανίχνευσης στα ενδιάμεσα σημεία χρονομέτρησης, δεν θα
υπερβαίνει το 0,2%, ενώ κατά τον τερματισμό το ποσοστό αυτό θα είναι μηδενικό. Προϋπόθεση η
ορθή τοποθέτηση του αριθμού συμμετοχής από τον συμμετέχοντα. Η υπέρβαση του ορίου 0,1%
των απωλειών όταν αυτό συμβαίνει για τεχνικούς ή άλλους λόγους με υπαιτιότητα της αναδόχου
εταιρείας χρονομέτρησης θα 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 να μην απαιτείται να επιστραφούν.
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7. Διάθεση ψηφιακού χρονομέτρου δύο όψεων το οποίο λειτουργεί με εσωτερική μπαταρία και δεν
χρειάζεται εξωτερική παροχή ρεύματος, για την παρουσίαση του χρόνου αγώνα. Το χρονόμετρο
μπορεί να τοποθετηθεί σε όχημα ή στην αψίδα αν υπάρχει η σχετική υποδομή.
8. Το σύστημα χρονομέτρησης να τηρεί τους κανονισμούς περί ακτινοβολίας που ισχύουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
9. Η εταιρεία θα φροντίσει για την ορθή τοποθέτηση των δαπέδων χρονομέτρησης στην αφετηρία
και τον τερματισμό των αθλητών αλλά και στα ενδιάμεσα σημεία χρονομέτρησης.

