ΣKoΠ EYT|Kι-l oMoΣΠoNΔ|A ΕΛΛAΔoΣ
ME^oΣτ.)N Δ EΘNaΝ oMοΣΠoΝΔlΩt'] ΣYΝοMoΣΠoNΔ|ΩΝ κA] ΕΝaΣΕΩΝ:
ΝτERNAτ|oNAL Sl.]oοτ|ΝG SPoθτ FΕDεRAτoΝ {!s s F)
FEDE0AτοN |ΝτεΒΝ^τoΝALE DΕ τiR AUx ARι,ES sPoRτVΕs DΕ οHASSE 1F
AssocAτlοΝ DΕ FΕDERAτoΝs oΕ τ B SPoF]τ|F Dε LAc Ε 1Α Fτs c l
Eι]ΒοPEAN Sι]οοτ|NG cοΝFεDΕRAτ|oΝ (Ε's c )
MυZZLE ιoADεPs AsSοc Aτ|oΝs ΝτΕRNΑτ|oΝAL coΝ1M τΙΕΕ iM LΑ c)
NτE,1NAτioΝAι PΒAcτcAι sHοoτΝG οoΝFΕoΕRAτoΝ (lFs c ]

oo no-,

τASc)

*,.". 'Ff

60{,1

τli'ι..

Πρoζ
κdθε εvδιαφερ6μενo

ΘEMΑ: Πρ61ειρo9 Ανoικτ6q Διαγωνιο,μ6q (Aναμνηοτικιi εiδη)
Παγκ6oμιo ΠρωτdΘλημα ΙPSc 201 1 oτη P6δo
To ΔΣ ηq Σκoπευπκf1q oμooπoνδiαg Eλλdδoq απoφdoιoε και προκηρr5ooει
Πρ61ειρo Aγoικτ6 Διαγωνιoμ6 με αξιoλ6γηoη oφραγιoμενων πρooφoρioν και
κριηριo αξιoλ6γηoη9 τη oυμφερ6τερη πρooφoρd για ην πρoμf1θεια αναμνηοτικcδν
ειδτilν, πoυ αφoρor1ν ην διoργdνωoη τoυ Παγκ6ομιoυ Πρωταθλljματog Σκoπoβoλf1g

ΙPSc

201 1.

Eπioηq τo ΔΣ τηg ΣK.o.E 6ριoε α) την πεvταμελf1 επιτρoτi1t] oπoiα Θα απooφραγioει
τιq πρooφoρ6g πoυ Θα υποβληθofν, θα πq μελεηoει-αξιoλoγηoει και θα ειo,ηγηθεi
αρμοδiωg oτo ΔΣ η την Eκτελεoτικη Eπιτρozη τηg ΣΚ.o.E καθιilq και β) ην Tριμελη
Eπιτρozη Προoφυγrbν, η oπoiα θα oυνεδριdoει για να ειoηγηΘεi αρμοδiωq oε κdθε
περiπτωoη υπoβoλljg 6νοταοηq,

Α' Πληρoφoριακιi οτoιτεiα
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τηq αΘληαlΦc διoργdνωoηζ:

Tiτλoζ διοργdvωoηg: Παγκ6oμιo ΠρωτdΘλημα Σκoπoβoληg ΙPSc 201 1
ΧiοPοζ διεξαγωγfg αγιbνων: Ανoικτ6 Σκoπευττ]ριo oην περιo1η Κιiτω
Kαλαμdlνα τηg P6δoυ
Συμμετo}Ι : Αναμ6νονται περιoo6τερεq απ6 80 μbρεq με τoυλ6μoτoν 1.300
ιiτoμα αθλητ6g-τριεq, oυνoδoi, κριτ69, επioημoι κλπ.
ΡrΘ-matοh: 28-30/09111

ΓεvιlΦ Συνθλευoη ΙΡSC: 01/1Ο/11
Τελετη,Eναρξηq. 02lt0lΙ1
Aγrilνεζ : Ο3 0911'0111
Tελετη ληξηq _ απoνoμ69 επdΘλων oτουg νικητ69 _ banquet: στιζ 09110/11''

B. oι ενδιαφεo6μενoι πρ6πει να υποβdλoυγ πρooφoρ6c οι oπoiεc να αναφ6ρovται oε
αναμνηoπκd εiδη oγ.εακd με την διoργ&νωoη τoυ Παγκooμioυ ΠρωταΘληματoc
ΙΡSC πoυ διοργαvιilνει η ΣK.o.E τoν oκτrbβριo τoυ 2011 oην νlioo P6δo.
θα διαθ6oει τα 1αρακηριoτικd oτoι1εiα _ o6μβoλα τηg ΑΘλητικηq
διοργdνωoηq 6πωq τo λoγ6τυπo, τo or]μα, τη μαoκ6τ και τη μoρφη τoυ μεταλλioυ οε
6λoυq τoυq wδιαφερoμ6νoυq oε ηλεκτρovικη μoρφf πρoκειμεvoυ να διευκoλfνει τη
oυμμετo1η τoυζ στο διαγωνιoμ6 αυτ6.

Ιl ΣKoE

Ενδεικτικd αναφ6ρoνται τα παρακdτω εiδη, τα oπoiα oυναντiονται oυνηθωg ωg
αναμιηοτικιi εiδη oε αΘλητικ69 διoργανiooειg και τα oπoiα (6λα η μερικd εξ αυτiον l]
oυδεv εξ αυτioν) μπoρoliν να περιλιiβoυν oι ενδιαφερ6μενoι oπg πρooφoρ6q τoυq.
XP, BoYPNMoY 14, AΘHNA
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H αναφορd αυτη βεβαiωq δεν δεομεriει τoυq ενδιαφερoμ6νoυ9 πoυ θα μετdo1oυν oτo
διαγωνιομ6 να περιλιiβoυν oτην πρooφορd τoυg και oπoιoδηπoτε dλλο εiδog κρiνoυν
oκ6zπμo και εzπΘυμotiν.

o Kαπ6λo
. Ρo1o
ο T-shiι1s
ι Mπρελ6κ
ο USB
. Mεταλλια αvαμvηoπκd
ο Mετιiλλια απoνομιbν (περiπoυ 12Ο 1ρυod, 120 αpyτpa, 120 1dλκινα)
. Koρδ6λα για τα μετdλλια των απoνoμcbv
. Γραβd,τα
o Pin
o Koνκdρδα
ο Aγκρdφα ζioνηq
o Tod,ντα
ο Στυλ6
. Koρδ€λα για τιg διαπιοτειioειq
ο AναπτΙPαζ
o Poλ6για
. Γιλ.6κο
o Φoυτερ
o Kofπα φλιτζdνι
o Πoτηρι
ο Σακο6λεζoυoκευαoiαg(πλαoτικ6q-1dρτινεg)
ο Και καθε 0λλo αντικεiμενo-εiδo5, τo oπoio o κdθε ενδιαφερ6μεvoq-

oυμμετ61ov oτo διαγωνιoμ6 κρiνει οκ6πιuo και επιΘυμεi να περιλdβει oτην
πρooφoρd του.
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oι ενδιαφερ6μεvoι πρoκειμεvoυ να παραλdβoυν

την πρoκfρυξη τoυ
διαγωνιoμoti με τo λoγ6ωπo, τo oημα, τη μασκ6τ και τη μoρφη τoυ
μεταλλiου τηq Διoργιiνωoηg πρ6πει να καταθ6σoυν υπεr1θυνη δfλωoη 6τι θα
1ρηoιμoπoιηoουv τα ουγκεκριμ6να α6μβoλα ηg διoργdνωoηq MoNoN για
να διευκoλυνΘoliν να υπoβdλoυν πρooφoρα οτoν διαγωνιομ6 αυτ6.
oι πρooφορ6q πρ€πει να βρioκoνται μ6oα oε κλειoτ6 o,φραγιο,μwo φdκελo με
ην αναγραφf <Πρooφoρ6 αναμνηoτικιbν ειδιbν για την διoργdνωoη τoυ
Παγκooμioυ ΠρalταΘλt]ματog Σκoποβoλfg ΙPSc 201 1) καθrbq το 6νομα και
τη δεfΘυνoη τoυ απoοτoλ6α. M6oα oτo φdκελo αυτ6 θα πρ6πει να υπ&ρ1oυν
6λα τα o1ετικd δικαιoλoγητικ6 πoυ αναφθρoνται oτην παρo6oα πρoκηρυξη
και κλειoτoi ξε1ωριστoi φ6κελoι με ην αναγραφη Tε1vικl,1 πρoοφoριi και
oικoνoμικη πρoοφoρ6 αντιoτoi1ωq.
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oι πμ6ζ των πρoσφερoμ6νων αναμνηοτικioν ειδιbν πρΕπεινα
αναφ6ρουν αν περιλαμβιiνoυv η 6μ τoν κατd περiπτωoη ΦΠΑ.
oι nμ6ζ κατiι εiδoq πρ6πει να αναφ6ρονται κατ6 περiπτωoη αναλυτικd oε
πoo6τητε9 των 100 iι 300 1i 500 η 10Ο0 η 1500 τεμα1iων.
o αν&δoχoζ-αν6δo1oι Θα πρθπει να παραδrilooυν τα εiδη πoυ θα τoυq

κατακυρωθοtiν.παραγγελθoυν, oτην π6λη ηq P6δoυ oε 1cbρο-1ιbρουq που θα
υπoδεiξει η ΣK.o.E τo αργ6τερο bωq τιg 201091201 1 και oε τουλd,1ιoτον
οτoι1ειιilδη ουoκευαoiα ανd τεμdμo (6που κρiνεται η κριΘεi απαραiητο)
ioοτε γα διευκoλtivεται η πιbληoη.
FΙ μη υπoβoλη 6οτω εν6q δικαιoλoγητικοf απ6 αυτd πoυ αναφ6ρονται oην
προκηρυξη ( τυ16ν αo&φειεg και ελλεiψειq oην Tε1vικη η oικονoμικη
πρooφορd εiναι αιτiεg μερικor5 η πληρoυg απoκλειoμof απ6 τo διαγωνιoμ6.
Aπ6 τιζ πρooφoρ6q πoυ Θα υπoβληθofν, μπoρεi να αξιoλογηθoδν ωq πρog ενα
η περιoo6τερα αναμνηο'τικd εiδη αλλιi με την πρoδπ6θεοη 6τι για τo ε1δogεiδη αυτ6 oην πρooφoρd υπdρ1oυν πλf1ρη Tε1vικd και oικoνoμικd oτoι1εiα
FΙ Eπιτρoπη τoυ Διαγωνιoμof μπoρεi να πρo1ωρηοει:
-Σε επ oγη αναδ61oυ 6oτω και αv μετ€1ει oτo διαγωνιoμ6 6να9
ενδιαφερ6μενοg.
-Σε επιλογr] αναδ61oυ oε εiδoq-εiδη, πoυ 61oυν πρoοφερθεi μ6νoν απ6 6ναν
oυμμετ61oντα oτo διαγωνιoμ6.
-Σε εzπλογf περιoooτ6ρων τoυ w6g αναδ6xων oε εiδoq.εiδη ηg ιδiαg
κατηγορiαq με iδια η διαφoρετικf1 1ρηoη.
-Σε διαπραγμdτευση με τoν υποΨηφιo-υποψl,1φιoυg Aναδ61oυq πρoκειμθνoυ
να διαμoρφωΘε1 f1 πρooφoρd καταλληλ6τερη oυμφερ6τερη για την
Διoργ6νωoη και η ΣΚ.o.E.
Για κιiΘε dλλη oυνεργαoiα o1ετικ] με αναμνηoτικd εiδη ηq διoργdνωο,ηq που
δw περιλαμβdνεται στιζ πρoσφoρ6q πoυ Θα υπoβληΘoriν oτo διαγωνιoμ6
αυτ6, η Σκoπευτικf1 oμοoπovδiα Eλλιiδoq 61ει το δικαiωμα vα oυνεργαατεi με
τoν Aνdδo1o-Αναδ61oυ9 μετa απ6 o1ετικη διαπραγμιiτευoη-αυμφωνiα γlα
κdθε περiπτωoη.
Στον Ανιiδοχο-Aναδ61oυg που θα κατακυρωΘotbν oτo διαγωνιoμ6 αυτ6
αναμνηoπκd εiδη με την υπoγραφη τηg o1επκf1q oυμβαoηs Θα καταβληΘεi το
30Υo τηc, oυνoλικf1q δαπdνηg πoυ αναφ6ρεται oτην o6μβαoη με ταυτ61ρoνη
κατ6θεoη απ6 τoν Ανdδo1o-Aναδ61oυg ιo6πooηq αξiαq εγ1.υητικι]q επιoτoληq
απ6 αvαγvωριoμεvη Τριiπεζα. Mε την παραδooη των ειδioν επιοτρ6φεται η
εγγυητικη αυη επιoτoλη και καταβdλλεται τo 40%o τηc, oυνολικηq δαπιiνηq
πoυ αναφ6ρεται oτην oriμβαoη και πρ1ν τo τθλog του oκτωβρiου 201 1 Θα
εξoφληΘεi και τo υπ6λoιπο 30% τηg δαπdνη6 6πωq ο1ετικιi Θα αvαφ€ρεται και
oτην oυμβαoη πoυ Θα υπoγραφεi.
Kαμiα πληρωμη oτα πλαioια ηg oυνεργαoiαq αυτηg δεν θα πραγματoπoιηΘεi
εdν δεν 61oυν κατατεθεi 6λα τα oliμφωvα με τoν ν6μο απαραιτητα
δικαιoλoγητικα oυγp6νωq με τo απαραiτητο πμoλ6γιo-εξoφληπκrj απ6δειξη.
To ΔΣ f1 η Eκτελεoτικη Eπιτρoπη τηg ΣK.o,E Θα απoφααioει για τrq
πoο6τητεq πoυ Θα πρoμηΘευτεi απ6 τo κιiΘε εiδog που περιλαμβdνεται οτην

κατακδρωση, σ1]μφωνα παντoτε με τιζ αναγκεζ κα1 τιζ οικoνoμ1κ6ζ
δυνατ6ητε9 τηq Διοργdνωoηg' Bεβαiωg τo ΔΣ η η Eκτελεoτικη Eπιτρoπη τηg
ΣK.o.E διατηρεi τo δικαiωμα να απoφαoioει να μην πρoμηΘευτεi καθ6λoυ
εvα η περιoo6τερα εiδη εξ αυτιilν πoυ αναφ6ρoνται oτην κατακυρωoη,
,oooι

oυμμετoχtiζ:
Δικαiωμα ο,υμμετo1ηg οτoν διαγωνιο,μ6 61ουν 6ooι πληρo6ν τιg παρακ6τω
πρoδπoΘ6oειq:
,Ελληνεq
πoλiτεq η αλλοδαπoi πoυ κατoικoiν οην Eλλδδα καθιbq και φυoικ&,
νoμικd πρ6oωπα τα οποiα 61oυν την 6δρα τουg oην Ελλdδα, 61ουν επioημα
εμπoρικτ] δραoτηρι6τητα και εiναι εγγεγραμμ6να οτo Eμπoρικ6 8ιoμη1ανικ6
Eπιμελητηριo τηg 6δραg τoυq.
Δ.

E. Δικαιoλoγητικd αυμμετoττiζ oτo διαγωνιoμ6 :
ο Πιoτοπoιητικ6 φoρoλογικ(q ενημερ6ηταq εν ιoβ.
ο Πιο.τoπoιητικ6 αoφαλιoτικηq ενημερ6τητα9 εν ιo,μi.
ο Αντiγραφo αδεfαq εμπoρiαq και απoδεικτικ6 εv ιoβ εγγραφfq oτo Eμπoρικ6,
8ιoμη1ανικ6 Eπιμεληηριο τηg 6δρα9 τoυg.
ο Yπajθυνη δf1λωoη 6τι o oυμμετ61ων δ61εται πλfρωg και ανεπιφfλακτα τo
oδνoλo των 6ρων που περιλαμβ6νει η παρor1oα πρoκηρυξη.
ο Πιoτoπoιηπκ6 αρμ6δια9 δικαoτικηg η διoιlο1τικη6 αρ1ηg τoυλd1ιoτον τoυ
τελευταioυ εξαμηνoυ 6τι δεν τελεi υπ6 πτrir1ευoη η αναγκαoτιlο.1 δια1εiριoη.
ο Απ6oπαoμα πoινικoli μητριiloυ για φυoικ6 πρ6oωπα, τoυ τελευταioυ
εξαμηνoυ, 6τι δεν υπdρ1ει καταδικαoτικη απ6φαoη απ6 τα ελληvικd
δικαoτηρια για πριiξειq πoυ απoκλεiουν τη oυμμετo1η τoυ στo διαγωνισμ6
ot5μφωνα με τo N6μο
Tα δfο τελευταiα δικαιoλoγητικd αν δεν πρoλιiβoυv να τα εκδιbooυv, μπoρoιiν oι
μετ61oντεq oτo διαγωνιoμ6 να υποβιiλoυν o1ετικη υπεriθυνη δηλωoη με την
πρoδπ6Θεoη 6τι πριν την κατακ6ρωoη τoυ διαγωνιoμot, εφ6ooν τoυg ζητηΘεi, θα
πρθπει επi πoινη ακυρ6τηταq, να τα προoκoμio.ουν εvτ6g 24ωρων-μιαg εργdoιμηg
ημ6ραζ,

ΣT. Διoργdνωoη διαγωνιoμoli:
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πρooφoρ

f'c'

πρ€πει να κατατεΘo1iν 6ωc, την 1910712Ο11 και ιbρα 14.00 οτα

γραφεiα τηq Σκoπευτικηq oμooπoνδiαg Eλλιiδoq (8oυρν6ζoυ 14, ΑΘηνα

11521, 4oζ 6ρoφoq, τη}'.210 6454522 (3), φαξ 210 642|595). Πληρoφoρiεg:
κα Aoπαoiα Παπαπαvαγιιilτoυ.
F{ oριoΘεioα απ6 τo ΔΣ ηg ΣΚ.o,E επιτρoπη Θα αποoφραγiοει τoυq
φακ6λου6 των πρooφoρrbν ην Ι9/0712011 και cbρα 1 5'30 παρoυoiα των
αυμμετε16ντων oτo διαγωνιoμ6 και oτη oυν61εια Θα απooφραγioει τoυq
φακ6λoυ9 με τιq Tε1νικ6q πρooφoρθg με την παρoυoiα τoυ κατ6 περiπτωoη

ο
ο

εvδιαφερoμεvoυ, πρoκειμ6νoυ να δoθεi η δυνατ6ητα οτoν κd'Θε
αυμμετ61oντα να παρουoιd,oει τα εiδη πoυ πρoοφ6ρει εφ6ο,oν τo επιθυμεi.
ΚαΘoρiζεται 6τι δεν θα ιoβoει διαδικαoiα αντιπρooφoριbν
F{ ΣK.o.E' διατηρεi τo δικαiωμα ηg διαπραγμdτευoηg oε oτιδηπoτε o1ετικ6
με τo διαγωνιoμ6, που αναφ6ρεται f1 δεν αναφ6ρεται oτην παρotioα
προκηρυξη, μ6νoν με τoν υποψf1φιo.υπoψηφιoυq Αναδ61oυ9.

Z. Αξιoλ6γηo,η πρoο,φoριbν - Kριτηρια κατακδρωoηζ:

H επιτρoπf1 διεν6ργειαq τoυ διαγωνιoμoli:
o Θα απoφαoioει για τα εiδη, εκ των oτνoλικ& πρoοφερoμεvων ειδtbν, πoυ θα
πρo1ωρηoει oε αξιoλ6γηoη και πoια Θα απoρρiψει.
o Τα εiδη τα οπoiα θα απoφαoioει να αξιoλoγηoει, θα τα κατατιiξει oε oμ&δε'c
με βdoη η κατηγoρiα πoυ ανηκoυν και τη 1ρηoη τουg.
. Ση oυνθχεια Θα αξιολoγηoει τo καθε προoφερ6μενo εiδοq ηq κ6θε oμdδαq
riloτε να πρoκδψει τo εiδog oην κιiΘε oμdδα που θα πρoταθεi για
κατακliρωoη ofμφωνα με την πρoηρυξη και με βdoη τoν τliπo αξιoλ6γηoη9
πoυ ακoλoυΘεi:.

Aj=0,3 (Ej/Emax)+O,3(Pj/Pmax)+0,4(Tmin/Tj)
,oπoυ:

Ej: o μ6οo9

6ρo9 βαθμoλoγiαζ των μελ6ν η'ζ επ1τρoΦζ ωζ πρoζ την αιoθητικηo1εδιαoμ6 τoυ πρoζ αξιoλ6γηοη εiδoυq με κλiμακα βαΘμoλoγiαg απ6 1 θωg 1Ο.
Emax= τo μεγαλtiτερo oε τιμη Ej.

Ρj: o

μ6oo9 6ρo9 βαθμoλoγiαg των μελioν τηg aατρoπi1c" ωζ πρoζ τα τε1vικd
1αρακτηριoτικιi, την πoι6τητα και ην αντo1η τoυ πρo6 αξιoλ6γηoη εiδoυq με
κλiμακα βαθμoλoγiαq απ6 i 6ωq 10.
Pmax-τo μεγα?ωτερο oε τιμtj Pj.

Tj : o

ηq

βαθμoλoγiαg των μελιbν τη6 επιτρoπr]g ωζ πρoζ την
πρoοφερ6μενη τιμf1 του πρog αξιολ6γηoη εiδoυg με κλiμακα βαθμoλoγiαg απ6

μ6ooq 6ρoq

10 €ωq 1.

Tmin:τo μικρ6τερo oε τιμη Tl.

o
ο

Σε κιiθε oμιiδα Θα προτεiνεται τo εiδo'c με την υψηλ6τερη βαΘμoλογiα,
δηλαδt{ τo εiδog με τo μεγαλriτερο Aj.

Αν oτα πρoτειν6μενα πρoq αξιολ6γηoη εiδη υπdρ1ει, εiδοq η εiδη τα οπoiα

δεν εντ&ooονται o,ε oμdδα, oliμφωνα με ην κατηγoρiα πoυ ανηκουν και την
1ρηoη oην oπoiα απευθυνoνται και δεν εiναι δυvατ6ν να αξιoλογηΘoliν
μεταξri dλλων oμoειδcbν, τ6τε τα εiδη αυτd μπoρεiη Eπιτροπη τoυ
Διαγωνιoμoιi να τα πρoτεiνει πρog κατακliρωoη 1ωρig αξιoλ6γηoη.

lΙ. Kατακιiρωoη τoυ διαγωνιoμoii. υπoγραφri o6μβαoηζ:
o To ΔΣ η η Eκτελεοτικη Bτnτpoπi1ηq ΣK.o.E με την oλoκληρωoη του
διαγωνιoμof απoφαoiζει για την κατακιiρωoη αυτor1 oriμφωνα με την
απ6φαoη τηq Eπιτροπηq Διαγωνιoμof και ην πρoκηρυξη.
. To αργ6τερo oε 10 εργdοιμεg ημ6ρεq απ6 ην κατακ6ρωoη τoυ διαγωνιομo6
απ6 τo ΔΣ η ην Eκτελεοτικη Επιτρoτi1τη'c ΣK.o.E Θα υπoγραφεi of μβαοη
μεταξi τoυ αναδ61oυ-αναδ6χων και ηζ Σκoπευτικ,1q oμooπoνδiαq Eλλ&δoq
oriμφωνα με τα αναφερ6μεvα oτην πρoκηρυξη τoυ διαγωνιoμοf, την
κατακ6ρωoη αυτoti και την o1ετικη απ6φαoη τoυ ΔΣ η ηg Eκτελεoτικηg
E:πτρozηq τηg ΣK.o.E για τo μ6γεθο9 των κατα εiδog πρoμηΘειrilν, η oπoiα
Θα δεoμε6ει τη ΣK.o'E και τoν ανdδo1o να oυνεργαoτoυν.
ο F{ ΣκoπευπΦ oμooπονδiα Eλλdδog πριν την ημερoμηνiα υπoγραφηζ τηζ
oliμβαoηg, κoινoπoιιilνταg o1ετικη πρ6ταoη.απ6φαoη τηζ στoν Ανdδo1o,
καθoρiζει τιq πoo6ητε9 κατd εiδog πoυ επιθυμεi να πρoμηθευτεi. Διατηρεi δε
τo δικαiωμα εφ6ooν κριθεi oκ6πιμo και απαιτεiται απ6 τιq ανdγκεg ηg
Διoργdνωoηq ακ6μα και να μηδενiσει την προμηθεια εiδουg r,1 ειδιilν που
περιλαμβdvoνται oτην κατακυρωοη.
Θ. Ενoτdoειq:
F{ Σκoπευτικη oμooπoνδiα Eλλdδoq θα ενημερcboει τουq αυμμετ6xοvτεζ στoν
διαγωνιoμ6 για τα απoτελ6oματα τoυ διαγωνιoμoιi και για την επιλoγη τoυ
Αναδ61oυ-Aναδ61ων.
K6Θε ενδιαφερ6μενoq απ6 τoυq ουμμετ61oντε9 θ1ει τo δικαiωμα 6ωq και την επ6μενη
εργdoιμη ημ6ρα απ6 την εvημ6ρωoη τoυ, να υπoβιiλλει 6νoταoη κατιi ηq διεv6ργειαq
τoυ δlαγιυνloμoυ α υτoυ.
F{ oριoθεioα απ6 τo ΔΣ τηg ΣΚ.o.E τριμεξ c, επιτρoτ\ πρooφυγrilν εiναι αρμ6δια να
εισηγηΘεi οτo ΔΣ τηg ΣK.o.E fl την Eκτελεoτικη Επιτρoπl] τηg ΣK,o.E o1ετικd με
τιq τυ16ν ενoταoειg. H 6πoια ο1ετικη απ6φαoη του ΔΣ η τηq Eκτελεοτικηq Eπιτρoπηg
τηg Σκoπευτικηq oμoο,πονδiαg Eλλ6δoq εiναι τελεoiδικη.
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