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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» 

 

Ο Δήμαρχος Σπετσών 

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της 

(χαμηλότερη προσφορά) για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ». 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 899.447,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(Καθαρή αξία: 725.361,00€ και ΦΠΑ 24% ποσού 174.086,64€ ). 

Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης αναλύεται : 

· Ποσό 600.000,00€ θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια της πρόσκλησης ΙV 

του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Κατασκευή , επισκευή και συντήρηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων των δήμων» και θα βαρύνει τον ΚΑ 1322.0011. 

· Ποσό 299.447,64€, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του δήμου και θα βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του έτους 2022 με ΚΑ 15.7323.0001 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και η εκτέλεση των κάτωθι 

εργασιών για την αναβάθμιση έξι (6) γηπέδων του Δήμου Σπετσών: 

• Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού εξοπλισμού 

• Εργασίες καθαρισμού-προετοιμασίας-διαμόρφωσης επιφανειών επεμβάσεων 

• Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικών ταπήτων 

• Προμήθεια και τοποθέτηση ακρυλικών δαπέδων 

• Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικών σωμάτων με σιδηροιστό 

• Προμήθεια και εγκατάσταση νέου αθλητικού κλπ. εξοπλισμού 

• Αναβάθμιση υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.   

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 
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· Τάπητες Γυμναστηρίων : 37421000-5 

· Τεχνητός Χορτοτάπητας : 39293400-6 

· Φωτοβολταικά Στοιχεία : 31712331-9 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 05-04-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.  

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 09/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ 

(ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών). 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 04/03/2021 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: «Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» και  

« Ο ΧΤΥΠΟΣ». 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  

http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: 

www.spetses.gov.gr  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 107323. 

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες 

συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 

2014/25/ΕΕ]. 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις 

οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν με την 

προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 

Δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ ευρώ ( 14.508,00€). 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δώδεκα (12) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στη σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.spetses.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΤΥ5Ω18-ΛΙ9




		2021-03-08T15:16:12+0200
	Athens




