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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Σπετσών
Αριθμός ταυτοποίησης: EL307
Ταχ. διεύθυνση: Σπέτσες
Πόλη: Σπέτσες
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi
Ταχ. κωδικός: 18050
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos.spetson@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2298320010
Φαξ:  +30 2298073366
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.spetses.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Ανακατασκευή – Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σπετσών»
Αριθμός αναφοράς: Α.Μ. 115/2020

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37421000 Τάπητες γυμναστηρίων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:dimos.spetson@gmail.com
http://www.spetses.gr
http://www.promitheus.gov.gr/




2 / 6

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου κυρίως και βοηθητικού εξοπλισμού 
λειτουργίας ώστε να αναβαθμισθούν τα γήπεδα
1) Γήπεδο ποδοσφαίρου 11X11 εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.) του Δήμου 
Σπετσών
2) Γήπεδο καλαθοσφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.) του Δήμου 
Σπετσών
3) Γήπεδο αντισφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.) του Δήμου Σπετσών
4) Γήπεδο πετοσφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.) του Δήμου 
Σπετσών
5) Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην θέση Παλιά σφαγεία του Δήμου Σπετσών
6) Γήπεδο αντισφαίρισης στην θέση Παλιά σφαγεία του Δήμου Σπετσών
με σκοπό να καταστούν σύγχρονα, ασφαλή, λειτουργικά και ανθεκτικά στην χρήση.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 725 361.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39293400 Τεχνητός χορτοτάπητας
31712331 Φωτοβολταϊκά στοιχεία

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Σπετσών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου κυρίως και βοηθητικού εξοπλισμού 
λειτουργίας ώστε να αναβαθμισθούν τα γήπεδα
1) Γήπεδο ποδοσφαίρου 11X11 εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.) του Δήμου 
Σπετσών
2) Γήπεδο καλαθοσφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.) του Δήμου 
Σπετσών
3) Γήπεδο αντισφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.) του Δήμου Σπετσών
4) Γήπεδο πετοσφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.) του Δήμου 
Σπετσών
5) Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην θέση Παλιά σφαγεία του Δήμου Σπετσών
6) Γήπεδο αντισφαίρισης στην θέση Παλιά σφαγεία του Δήμου Σπετσών
με σκοπό να καταστούν σύγχρονα, ασφαλή, λειτουργικά και ανθεκτικά στην χρήση.
Η σύμβαση προβλέπει και όλες τις απαραίτητες και πρόδρομες, παρεμπίπτουσες, και συμπαρομαρτούσες 
εργασίες ώστε να διασφαλισθεί η έντεχνη εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού, καθώς και την 
αποσύνθεση και απόρριψη του παλαιωμένου ακατάλληλου εξοπλισμού και υλικών.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προμήθειες -εργασίες:
• 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
Ο σχεδιασμός ακολουθεί τις αρχές της ασφάλειας των χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων. Έχουν επίσης 
ληφθεί υπόψη οι προδιαγραφές της ΓΓΑ, καθώς και των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών. Με την προμήθεια 
αυτή εξασφαλίζεται η ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση όλων των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Δήμου Σπετσών και η ασφαλής πλέον χρήση τους από τους αθλούμενους.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 725 361.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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H χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης αναλύεται:
• Ποσό 600.000,00 €, θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», 
στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»,
• Ποσό 299.447,64 €, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνουν του προϋπολογισμό 
του 2022 με Κ.Α. :15.7323.0001.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον
ανάδοχο και τους υπεργολάβους 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

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
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IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/04/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/04/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
http://www.promitheus.gov.gr/
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) 
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat 
(PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής 
κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του 
ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. Το παράβολο επιστρέφεται 
στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και 
η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της 
ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται 
η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/03/2021

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr



