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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352995-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Σαμοθράκη: Αθλητικά είδη και εξοπλισμός
2021/S 133-352995

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Σαμοθράκης
Ταχ. διεύθυνση: Σαμοθράκη
Πόλη: Σαμοθράκη
Κωδικός NUTS: EL511 Έβρος / Evros
Ταχ. κωδικός: 680 02
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κασκαμπάνης Δημήτριος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dim@samothraki.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2551041218
Φαξ:  +30 2551041641
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.samothraki.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: 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:
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση τής 
υπάρχουσας.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37400000 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

13/07/2021 S133
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6





EE/S S133
13/07/2021
352995-2021-EL

2 / 6

Το αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, αφορά στην 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση 
υπάρχουσας.
Πιο αναλυτικά:
1) προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου: Αφορά στην προμήθεια 
και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση του υπάρχοντος γηπέδου ποδοσφαίρου οικισμού Χώρας του 
Δήμου Σαμοθράκης·
2) προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γηπέδου 5x5: Αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού και την κατασκευή 
ενός τυποποιημένου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5×5, και την δημιουργία νέου χώρου άθλησης στον οικισμό 
Λάκκωμα Σαμοθράκης που βρίσκεται στην νότια πλευρά της νήσου Σαμοθράκης, που στερείται αθλητικών 
υποδομών και γειτνιάζει με τους οικισμούς Προφήτη Ηλία, Δάφνες και Κατσέλι, ώστε να δοθεί διέξοδος στους 
νέους και τα παιδιά της περιοχής·
3) προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων και αθλητικού εξοπλισμού: 
Αντικείμενο είναι.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 483 870.97 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
37415000 Αθλητικός εξοπλισμός
45212200 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις
45212225 Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL511 Έβρος / Evros
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Νήσος Σαμοθράκης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, αφορά στην 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση 
υπάρχουσας.
Πιο αναλυτικά:
1) προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου: Αφορά στην προμήθεια 
και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση του υπάρχοντος γηπέδου ποδοσφαίρου οικισμού Χώρας του 
Δήμου Σαμοθράκης·
2) προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γηπέδου 5x5: Αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού και την κατασκευή 
ενός τυποποιημένου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5×5, και την δημιουργία νέου χώρου άθλησης στον οικισμό 
Λάκκωμα Σαμοθράκης που βρίσκεται στην νότια πλευρά της νήσου Σαμοθράκης, που στερείται αθλητικών 
υποδομών και γειτνιάζει με τους οικισμούς Προφήτη Ηλία, Δάφνες και Κατσέλι, ώστε να δοθεί διέξοδος στους 
νέους και τα παιδιά της περιοχής·
3) προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων και αθλητικού εξοπλισμού: 
Αντικείμενο είναι η προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων και προμήθεια 
αθλητικού εξοπλισμού για τον Δήμο Σαμοθράκης, ο οποίος θα τοποθετηθεί σε δημοτική έκταση που βρίσκεται 
σε πρόσωπο με την επαρχιακή οδό Καμαριώτισσας - Χώρας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Αρτιότητα, πληρότητα και σαφήνεια της τεχνικής προσφοράς / Στάθμιση: 10
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Χαρακτηριστικά στρώματος επικάλυψης του θόλου (μεμβράνη, πυκνότητα, 
θερμοπερατότητα, ανακλαστικότητα) / Στάθμιση: 35
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Συστήματα αερισμού, θέρμανσης και ψύξης (ροή αέρα, θερμική - ψυκτική ισχύς, 
εφεδρικό σύστημα) / Στάθμιση: 10
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Συστήματα φωτισμού θόλου και γηπέδων (ένταση φωτισμού, αυτονομία LED 
φωτισμού θυρών, αριθμός προβολέων LED, ύψος ιστών) / Στάθμιση: 10
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Αθλητικός εξοπλισμός (διαστάσεις γηπέδων, κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
δαπέδων και χλοοτάπητα, αποδυτήρια, περίφραξη, δάπεδα ασφαλείας) / Στάθμιση: 30
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Εγγυήσεις (διάρκεια εγγύησης για στρώμα επικάλυψης, συστήματα θέρμανσης - 
ψύξης - αερισμού, φωτισμού κ.λπ.) / Στάθμιση: 5

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 483 870.97 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
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

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 τής 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 - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. 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 ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό 
Επιμελητήριο. Η εγγραφή αυτή θα δηλωθεί από τον οικονομικό φορέα στο Ε.Ε.Ε.Σ., με αναφορά στο ειδικό 
επάγγελμα τής παρούσας.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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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:
4.3.1) 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.
4.3.2) Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001, επιπλέον 
του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης 
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης, να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της 
παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1

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: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/08/2021
Τοπική ώρα: 14:00

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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/09/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Σαμοθράκη.

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
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VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής 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 τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την 
αναθέτουσα αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο (παρ. 3, άρθ. 8 της 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α.).
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα το άρθ. 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε 
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν από την έκδοση της 
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. 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 Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση 
προσφυγής (άρθ. 368, 4412/2016). Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει 
την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας (άρθ. 366, 
4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (περ. α 
της παρ. 1, άρθ. 365, 4412/2016 και περ. α΄ της παρ. 1,άρ. 9, Π.Δ. 39/2017)·
β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Α.Ε.Π.Π. τα 
προβλεπόμενα (περ. β’ της παρ. 1, άρθ. 365, 4412/2016 και παρ. 1, άρ. 9, Π.Δ. 39/2017).
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, 

13/07/2021 S133
https://ted.europa.eu/TED

5 / 6





EE/S S133
13/07/2021
352995-2021-EL

6 / 6

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθ. 372, 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της 
Α.Ε.Π.Π. όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί, αντιστοίχως, έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση 
της αίτησης ακύρωσης. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση τής 
αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής (προβλέπεται παράβολο) κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση τής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται 
το αργότερο εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της. Η

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Σαμοθράκης
Ταχ. διεύθυνση: Σαμοθράκη
Πόλη: Σαμοθράκη
Ταχ. κωδικός: 680 02
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dim@samothraki.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2551041218
Φαξ:  +30 2551041641
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.samothraki.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/07/2021
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