
                                                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                    
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 10  
Ταχ. Κώδ. : 65403                                                                                                           
Τηλ : 2510/451.481
Fax: 2510/451484 
email: supplies@dkavalas.gr

   
                                                                                            ΠΡΟΣ: 

 ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 
56 ΚΑΒΑΛΑ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΓΑΛ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 27 ΚΑΒΑΛΑ

 ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 ΚΑΒΑΛΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια εξοπλισμού / υπηρεσιών, κατηγοριοποιημένη σε τέσσερεις ξεχωριστές ομάδες υλικών, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε: α) τις ζημιές που προήρθαν από τη φωτιά της 13/9/2020 σε όροφο του 
κτηρίου του Δήμου Καβάλας επί της οδού Κύπρου 8».  

      Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη του το υπ΄αριθμ πρωτ 24499/28-9-2020 Εσωτερικό Σημείωμα της 
Δ/νσης Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών όπου συμπεριλαμβάνεται η σχετική Τεχνική Έκθεση για την 
έκτακτη προμήθεια εξοπλισμού / υπηρεσιών, κατηγοριοποιημένη σε τέσσερεις ξεχωριστές ομάδες υλικών, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε: α) τις ζημιές που προήρθαν από τη φωτιά της 13/9/2020 σε όροφο του 
κτηρίου του Δήμου Καβάλας επί της οδού Κύπρου 8, καθώς και β) τις ανάγκες αναγκαστικής, μετεγκατάστασης 
και λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που επλήγησαν στο κτήριο π. ΕΟΚ επί της οδού Παλαιολόγου. 

και διαπιστώνοντας την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι για την Δημόσια 
Υγεία, να πραγματοποιηθεί η προμήθεια των παρακάτω υλικών που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των δημοτών, σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης με διαπραγμάτευση του Νόμου 4412/2016 κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης 
διαδικασίας περί δημοσίων συμβάσεων.  

          Απαραίτητα κρίνονται τα εξής υλικά:

Κατόπιν των ανωτέρω, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην «Προμήθεια 
εξοπλισμού / υπηρεσιών, κατηγοριοποιημένη σε τέσσερεις ξεχωριστές ομάδες υλικών, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουμε: α) τις ζημιές που προήρθαν από τη φωτιά της 13/09/2020 σε όροφο του κτηρίου του Δήμου 

0003450570

Ορθή επανάληψη στις : 16/10/2020
Καβάλα, 16/10/2020

Α. Π.: 27042



Καβάλας επί της οδού Κύπρου 8»  μέχρι τις 19-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., στο Δημοτικό 
Κατάστημα Κύπρου 10 (Κίτρινο κτίριο), 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα προμηθειών, να υποβάλουν 
προσφορές.                   

Α/Α Κατηγορία Εξοπλισμού Αξία με τον ΦΠΑ Υποψήφιος Προμηθευτής 
1. Εξοπλισμός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και περιφερειακών
9.803,34 € ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 56
ΚΑΒΑΛΑ

2. Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 7.812,00 € ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΕΓΑΛ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 27
ΚΑΒΑΛΑ

3. Εξοπλισμός ασφάλειας 
υπολογιστικών συστημάτων 
(τοίχος προστασίας)

8.729,60 € ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

4. Αποκατάσταση Εξοπλισμού 
Φωτοαντιγραφικών  

2.973,24 € ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6
ΚΑΒΑΛΑ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός όλων των παραπάνω δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 29.423,67€  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
           CPV: 30000000-9, 32541000-7

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα  φέρει τη σφραγίδα του 
προσφέροντα και θα αναγράφει τον όρο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης 
υπηρεσίας (στην προκειμένη περίπτωση «Προμήθεια εξοπλισμού / υπηρεσιών, κατηγοριοποιημένη σε 
τέσσερεις ξεχωριστές ομάδες υλικών, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε: α) τις ζημιές που προήρθαν από τη 
φωτιά της 13/09/2020 σε όροφο του κτηρίου του Δήμου Καβάλας επί της οδού Κύπρου 8».):

1. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη (χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), 
στην οποία θα δηλώνουν το είδος των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με τις 
τιθέμενες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

2. Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο. Εξωτερικά ο φάκελος θα πρέπει να  
φέρει την σφραγίδα του προσφέροντα και να αναγράφει τον όρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
καθώς και τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης υπηρεσίας (στη προκειμένη περίπτωση «Για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού / υπηρεσιών, κατηγοριοποιημένη σε τέσσερεις ξεχωριστές ομάδες 
υλικών, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε: α) τις ζημιές που προήρθαν από τη φωτιά της 
13/9/2020 σε όροφο του κτηρίου του Δήμου Καβάλας επί της οδού Κύπρου 8».).

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα, και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

               

        
                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ                                 


