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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υλοποίηςη του Τποζργου 1 «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ – ΗΜΑΝΗ ΦΡΟΤΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ» του ζργου 

«[frúrio] 2020: Ζνασ ςφγχρονοσ χώροσ εμπειρίασ» ςτο πλαίςιο τησ υλοποίηςησ τησ .Β.Α.Α. του Δήμου Καβάλασ 

 

O Πρόεδροσ τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Καβάλασ ζχοντασ υπ’ όψθ τθν υπ’ αρικ. 216/2020 απόφαςθ του Δ.Σ., 
προκθρφςςει ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό άνω των ορίων για το Υποζργο 1 «Δημιουργία Περιεχομζνου, Ψηφιακών 
Εφαρμογών & υςτημάτων Προβολήσ – ήμανςησ Φρουρίου Καβάλασ» του ζργου «[frúrio] 2020: Ζνασ ςφγχρονοσ χώροσ 
εμπειρίασ» ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ Σ.Β.Α.Α. του Διμου Καβάλασ, εκτιμϊμενθσ αξίασ 431.520,00 ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% (348.000,00€ χωρίσ ΦΠΑ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ.   
Η Πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΠΑ). Η ςφμβαςθ ζχει ενταχκεί ςτο 
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανατολικι Μακεδονία Θράκθ 2014-2020» (κωδ. MIS  5029240) και χρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ (αρικ. ενάρικ. 
ζργου 2018ΕΠ03110041).  

Κωδικοί CPV: κφριοσ 720000000-5 και ςυμπλθρωματικϊν CPV 79822500-7, 79342000-3, 79420000-4. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ υπ’ αρικ. 243/21.01.2021 Διακιρυξθσ, το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986. 
Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ. Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν είναι θ Ελλθνικι. 
Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον ανάδοχο.  
Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, του Ν.4270/2014 και του Ν.4250/2014.  
Κάκε προςφορά κα ςυνοδεφεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που κα καλφπτει ποςοςτό 
δφο τοισ εκατό (2%) τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ μελζτθσ χωρίσ ΦΠΑ, ιτοι για το ποςό των 6.960,00€.  
Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για το ςφνολο του υποζργου. Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ του υποζργου.  
Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςτθ Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ ορίηεται θ θμζρα Παραςκευι, 26 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 10:00π.μ.  
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον διαγωνιςμό μποροφν να ηθτθκοφν από το Τμιμα Προμθκειϊν, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ, ςτο τθλζφωνο 2510-831388 (εςωτ. 6).  
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα 
τθσ επιχείρθςθσ www.kavalagreece.gr κακϊσ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
Προκιρυξθ τθσ διακιρυξθσ αυτισ απεςτάλθ ςτθν Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο TED – Tenders 
Electronic Daily ςτισ 22/01/2021 με θλεκτρονικι αποςτολι. 
 

 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανατολική 
Μακεδονία Θράκη 2014-2020» 

 

 

Διεφθυνςη Διοικητικήσ & Οικονομικήσ Τποςτήριξησ  

Ομονοίασ 117, 65403, Καβάλα 
Τθλζφωνο: 2510 831388 (εςωτ.6)  
Ηλ. Δ/νςθ: supplies@kavalagreece.gr 
Ιςτοςελίδα: www.kavalagreece.gr 

  Καβάλα, 26/01/2021 

                                                                Αρ. Πρωτ.: 291                                     
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Η παροφςα περίλθψθ κα ςταλεί για ανάρτθςθ ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενϊ το πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ 
δθμοςιεφεται ςτο ΚΗΜΔΗΣ και φζρει κωδικό ΑΔΑΜ. 
 
 
 
 

O Πρόεδροσ του Δ.Σ. 
 

 
 

Αγγελίδθσ Παναγιϊτθσ 


