
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

              Τεχνική Υπηρεσία 
 

 

ΕΡΓΟ: «Αναβάθµιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων, Δήµου Μετσόβου» 

Υποέργο 2: Προµήθεια και εγκατάσταση 
αθλητικών ειδών και εξοπλισµού 
λειτουργίας, στο Δηµοτικό Γυµναστήριο 
Μετσόβου. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: “Φιλόδηµος ΙΙ” του άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5434 / 21.10.2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Προµήθεια και 
εγκατάσταση αθλητικών ειδών και εξοπλισµού λειτουργίας, στο Δηµοτικό Γυµναστήριο 
Μετσόβου", ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

 

Ο Δήµος Μετσόβου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισµό σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών" για την Προµήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών και εξοπλισµού 
λειτουργίας, στο Δηµοτικό Γυµναστήριο Μετσόβου, προϋπολογισµού δαπάνης 
171,000.00€ (Συµπ. Φ.Π.Α. 24%). 

Αριθ. Συστήµατος (ΕΣΗΔΗΣ): 173733 

 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια από τον Δήµο Μετσόβου διαφόρων ειδών 
για τις ανάγκες εξοπλισµού και λειτουργίας του Δηµοτικού Γυµναστηρίου Μετσόβου. 

Στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης προβλέπεται η προµήθεια αθλητικών ειδών και 
εξοπλισµού λειτουργίας των εσωτερικών χώρων του Δηµοτικού Γυµναστηρίου. Η βασική 
προµήθεια αφορά την εγκατάσταση νέων προβολέων τύπου led, που θα φωτίζει το 
σύνολο της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των κερκίδων της 
αίθουσας 1. Επίσης προβλέπεται η προµήθεια µίας γεννήτριας που θα µπορεί να 
τροφοδοτήσει τα φωτιστικά, αλλά και ενός αναβατορίου (ασανσέρ) µε το οποίο οι 
υπεύθυνοι του γηπέδου θα αλλάζουν τις λάµπες που καίγονται, στους νέους προβολείς. 

Για την αίθουσα 1 προβλέπεται επίσης µία σηµαντική παρέµβαση, η οποία αφορά την 
τοπική αντικατάσταση και γενικότερη συντήρηση και ανανέωση του φθαρµένου και σε 
πολλά σηµεία κατεστραµµένου ξύλινου παρκέ του γηπέδου. Επίσης η προµήθεια υλικών 
για λουστράρισµα και γυάλισµα υφιστάµενου παρκέ. Το σύνολο της επιφάνειας του 



αγωνιστικού χώρου συντηρείται, αλλά η ακριβής παρέµβαση που προβλέπεται σε κάθε 
σηµείο (αντικατάσταση ή συντήρηση) θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Οι προµήθειες 
που θα αναβαθµίσουν την αίθουσα 1 ολοκληρώνονται µε την προµήθεια και 
αντικατάσταση των 2 υφιστάµενων µπασκετών. 

Στις αίθουσες 2 και 3 προβλέπεται η προµήθεια εξοπλισµού που αφορά την λειτουργία 
των δύο χώρων ως αίθουσα βαρών και ως αίθουσα ενόργανης. Τα υπό προµήθεια είδη 
αφορούν όργανα γυµναστικής και ενδυνάµωσης, εξοπλισµό πραγµατοποίησης 
προπονήσεων και αγώνων ενόργανης γυµναστικής, καθώς και είδη όπως στρώµατα, 
µονόζυγα, κλπ. 

Ο ακριβής αριθµός και τα ακριβή χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια ειδών αναλύονται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές, αλλά και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επίσης 
τα υπό προµήθεια είδη θα τοποθετηθούν σε σηµεία που θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία. 

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 37442900-8, 37440000-4, 37442400-8, 42416000-
5, 31518600-6, 37442500-8, 37441100-2, 37452210-6, 45432114-6. 

Πρόσβαση στα έγγραφα σύµβασης: Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά 
έγγραφα σύµβασης διατίθενται από την πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

Οι διαγωνιζόµενοι µε τις προσφορές τους δεν µπορούν να υπερβούν το συνολικό ποσό 
του ενδεικτικού προϋπολογισµού της προµήθειας. Τέτοιες προσφορές θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα 
“Φιλόδηµος ΙΙ” του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και 
δραστηριότητες των δήµων» 

Υποδιαίρεση σε τµήµατα: Η παρούσα σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προµήθειας. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει τιµής. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε τρεις (3) µήνες, από την ηµεροµηνία 
πρωτοκόλλησης και ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Δικαιολογητικά Συµµετοχής: 

1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό 
2) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 
3) Λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα της Διακήρυξης και της Μελέτης 
του Δήµου. 



Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής, ποσού 2.758,00 € (Δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ 
ευρώ). 

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους: Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε 
χρήση της πλατφόρµας του ΕΣΗΔΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις 
προσφορές τους. 

Καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22-11-2022 και ώρα 
14:30. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 29-11-2022 και από ώρα 10:00. 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα δέκα (10) µηνών από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 


