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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 

Δ/νση: Πλ. Δημαρχείου 1, 44100, Κόνιτσα 

Πληροφορίες: Πελαγία Καρατζήμου 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2655360318 

Email: pkaratzimou@gmail.com 

 

 

Κόνιτσα, 16-12-2022 

Αρ. πρωτ.: 6345 

 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΤΗΣ Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ» 

 
Ο Δήμος Κόνιτσας διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Κ. 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ», συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 743.143,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με 
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής για το σύνολο της προμήθειας. 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και εκτέλεση 
παρεμπιπτουσών εργασιών ώστε να επιτευχθεί η σκοπούμενη επιβελτιωτική συντήρηση της αθλητικής 
επιφάνειας του κυρίως και βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου του Δημοτικού σταδίου Κόνιτσας ώστε να 
καταστεί σύγχρονο, ασφαλές, λειτουργικό, αισθητικά ελκυστικό και ανθεκτικό στον χρόνο. 
Τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα: 
 

Α/Α CPV Περιγραφή Εκτιμώμενη Αξία ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 
39293300-5 

Σύστημα προκατασκευασμένου 

υβριδικού χλοοτάπητα 
297.000,00€ 71.280,00€ 368.280,00€ 

2 39293300-5 Προ καλλιεργημένος χλοοτάπητας 23.100,00€ 5.544,00€ 28.644,00€ 

3 39293300-5 Συνθετικός χλοοτάπητας 106.800,00€ 25.632,00€ 132.432,00€ 

4 14211100-4 Χαλαζιακή άμμος  18.000,00€ 4.320,00€ 22.320,00€ 

5 19710000-6 Κόκκοι ελαστικού καουτσούκ 24.000,00€ 5.760,00€ 29.760,00€ 

6 
37450000-7 

Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και 

αθλημάτων γηπέδου 
6.000,00€ 1.440,00€ 7.440,00€ 

7 37451340-9 Εξοπλισμός σημαιών 500,00€ 120,00€ 620,00€ 

8 34928471-0 Εξοπλισμός σήμανσης - Πινακίδας 525,00€ 126,00€ 651,00€ 
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9 43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 63.400,00€ 15.216,00€ 78.616,00€ 

10 44212250-6 Προμήθεια ιστών φωτισμού 24.000,00€ 5.760,00€ 29.760,00€ 

11 31518100-1 Προμήθεια προβολέων 36.000,00€ 8.640,00€ 44.640,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 599.325,00€ 143.838,00€ 743.163,00€ 

 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. 
 
Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών 
και περιλαμβάνεται στην πράξη «Βελτίωση και συντήρηση κύριου & βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου 
στο δημοτικό στάδιο Κόνιτσας» (Απόφαση Ένταξης ΑΔΑ: 6ΖΛΚ46ΜΤΛ6-8ΩΠ) και από ιδίους πόρους του 
Δήμου Κόνιτσας.  
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 
 
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00:00 π.μ. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00:00 π.μ. 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών θα γίνει την 1η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 
2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00 π.μ., η οποία θα διενεργηθεί μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων 
στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών (άρθρο 100 του Ν. 4412/2016) 
 
Ο Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών είναι: www.promitheus.gov.gr 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κόνιτσας www.konitsa.gr. Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές 
παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν 
εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) και φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και όσα αναγράφονται στις 
παραγράφους του άρθρου 2.2 και 2.4 της διακήρυξης. 
 
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη 
μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.konitsa.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό Δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α που μπορεί να ανατεθεί, ήτοι 11.986,50€, και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Κόνιτσας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 12 μήνες και 30 ημέρες, από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  
 
Ο αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Αριθμ. Μελέτης. 19/2019 
και ο συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 180134. 
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 
16/12/2022, με αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ 2022/S 246-711415. 
 

Κόνιτσα, 16-12-2022 
Ο Δήμαρχος Κόνιτσας 

 
 

Νικόλαος Β. Εξάρχου 
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