
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                          
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                         
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4
Ταχ. Κώδικας: 65403                                                                            
Πληροφορίες: Kιρκίνη Κυριακή
Τηλέφωνο: 2513-500086
Ηλ. Ταχ/μείο: supplies@dkavalas.gr                                       
                                                                                 ΠΡΟΣ: Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την υπηρεσία  με 
τίτλο  «Υπηρεσίες τοποθέτησης, αποξήλωσης και αποθήκευσης εορταστικού διάκοσμου για το 2021-2022»,
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή υπηρεσιών στις 29-11-2021, ημέρα Δεύτερα και ώρα 10:00 
π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα 
Προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές.                   

                Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Τριάντα Επτά Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ (37.200,00 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 
24%.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ €

1

Επισκευή με 
φωτοσωλήνα 
χαλασμένου 
Χριστουγεννιάτικου 
στολιδιού

Τεμ. 100 30,00 3.000,00

2
Τοποθέτηση επίστυλου  
στολιδιού σε κολώνα 
και σύνδεση του

Τεμ. 300 22,00 6.600,00

3

Ηλεκτρολογική σύνδεση 
σε Χριστουγεννιάτικη 
εγκατάσταση στα 
δημοτικά δίκτυα

Τεμ. 20 40,00 800,00

4

Αποκατάσταση 
βραχυκυκλώματος 
ηλεκτρικής 
εγκατάστασης σε 
δημοτικά δίκτυα

Τεμ. 10 100,00 1.000,00

5

Επισκευή (αλλαγή 
φωτοσωλήνα σε 
εναέρια 
(συρματόσχοινα)  

Τεμ. 10 100,00 1.000,00

0003510476





στολίδια

6
Στόλισμα, ντύσιμο με 
λαμπάκια (ψείρες) 
φυσικού δένδρου

Τεμ. 75 40,00 3.000,00

7
Στόλισμα, ντύσιμο 
κορμού δένδρου με 
φωτοσωλήνα.

Τεμ. 40 40,00 1.600,00

8

Αποσύνδεση 
αποξήλωση και 
μεταφορά στην 
αποθήκη της υπηρεσίας 
επιστύλιων στολιδιών

Τεμ. 300 22,00 6.600,00

9

Αποσύνδεση - 
αποξήλωση και 
μεταφορά στην 
αποθήκη της υπηρεσίας 
του φωτοσωλήνα από 
τα δένδρα και άλλες 
κατασκευές

Τεμ.
40 40,00 1.600,00

10

Αποσύνδεση - 
αποξήλωση και 
μεταφορά στην 
αποθήκη της υπηρεσίας 
των <<ψειρών>>  
(λαμπάκια) από τα 
δένδρα

Τεμ.

75 40,00 3.000,00

11

Μεταφορά πίνακα σε 
νέα θέση, τοποθέτηση 
και ηλεκτρολογική 
σύνδεση αυτού για τις 
ανάγκες του στολισμού

Τεμ. 3 600,00 1.800,00

ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00

ΦΠΑ 24%    7.200,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37.200,00 

      Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο:
   

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
 Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τους 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν αφενός 
η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι 
οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της ατομικής 
επιχείρησης νομιμοποιητικό έγγραφο κατά την έννοια του παρόντος άρθρου είναι μόνο η βεβαίωση 
έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή η βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου 
επιτηδευματία  για την συγκεκριμένη δραστηριότητα από την αρμόδια ΔΟΥ. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων 
δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει υπεύθυνη 





δήλωση σχετικά με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του και το αντικείμενο αυτών, στην οποία θα 
επισυνάπτει 

              απλή εκτύπωση των σχετικών στοιχείων που παράγει το ΤΑΧΙS.

3. Τεχνική Προσφορά: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
Η παρεχόμενη υπηρεσία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές - χαρακτηριστικά, έτσι όπως 
περιγράφεται στη με αριθ. πρωτ. 30786/15-11-2021,  Μελέτη του Μελετών και Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (υπόδειγμα δίνεται στην μελέτη) σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 
καθώς και τα λοιπά προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα φάκελο ο οποίος 
εξωτερικά θα  πρέπει να  φέρει την σφραγίδα του προσφέροντα  και να αναγράφει τον όρο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
καθώς και  τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης Υπηρεσία (στην προκειμένη περίπτωση «Υπηρεσίες 
τοποθέτησης, αποξήλωσης και αποθήκευσης εορταστικού διάκοσμου για το 2021-2022».

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή) στο σύνολο των υπηρεσιών, και θα 
είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιάγραφες της μελέτης.

 Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στο τηλ. 
2513/500086 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καβάλας (Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος) 
καθημερινά κ. Κιρκίνη Κυριακή, e-mail: supplies@dkavalas.gr

                                                                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ
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