
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια 

υλικών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υπαίθριου θεάτρου εντός του 

εξωτερικού περιβόλου του Φρουρίου Καβάλας (ακρόπολη)» 

 

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας έχοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 217/2022 απόφαση του Δ.Σ., 
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικών στο 
πλαίσιο της πράξης με τίτλο: Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υπαίθριου θεάτρου εντός του εξωτερικού 
περιβόλου του Φρουρίου Καβάλας (ακρόπολη)», εκτιμώμενης αξίας 279.744,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(225.600,00€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα). Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1. Κινητή εξέδρα (CPV 
34514700-0), Τμήμα 2. Πάγκοι - καθίσματα (CPV 39113300-0). 
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δια του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο “Ο 
πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης” (κωδικός δράσης 16293) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0», στον άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της 
χώρας»(κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5154657) και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΤΑ 014 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων έτους 2022 (Τομέα Πολιτισμού) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με ενάριθμο 2022ΤΑ01400070.  
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθ. 273/19.01.2023 Διακήρυξης, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.4270/2014 και του Ν.4250/2014.  
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει ποσοστό 
2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των 4.512,00 €, εφόσον ο οικονομικός φορέας 
συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ 
του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας. 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..  
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00μ.μ.  
Προκήρυξη της διακήρυξης αυτής απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο TED – Tenders 
Electronic Daily στις 20/01/2023 με ηλεκτρονική αποστολή. 
Η παρούσα περίληψη θα σταλεί για ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης 
δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα 
της επιχείρησης www.kavalagreece.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2510-831388 (εσωτ. 6).  
 

Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης  
Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα 
Τηλέφωνο: 2510 831388 (εσωτ.6)  
Ηλ. Δ/νση: supplies@kavalagreece.gr 
Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr 

 Καβάλα, 26/01/2023 

                                                                Αρ. Πρωτ.: 367 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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