
 

 

 

 

 

 

 

Θζμα: Απαντήςεισ ςτα διευκρινιςτικά ερωτήματα για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό 
άνω των ορίων για την υλοποίηςη του Τποζργου 1 «Προμήθεια υλικϊν ςτο πλαίςιο τησ 
πράξησ με τίτλο: Αιςθητική και λειτουργική αναβάθμιςη του υπαίθριου θεάτρου εντόσ του 
εξωτερικοφ περιβόλου του Φρουρίου Καβάλασ (ακρόπολη)» (αρ. πρωτ. 273/19.01.2023 και 
αρ. ςυςτήματοσ ΕΗΔΗ 182023). 
 

ασ διαβιβάηουμε, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.3 τθσ διακιρυξθσ με αρ. πρωτ. 

273/19.01.2023 και αρ. ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 182023, τθν απάντθςθ επί των διευκρινιςτικϊν 

ερωτθμάτων που υποβλικθκαν θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα ΕΗΔΗ (www.promitheus.gov.gr), 

μζχρι και τθν 10/02/2023 και αφοροφν ςτον ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό άνω των ορίων 

για τθν υλοποίθςθ του Τποζργου 1 «Προμήθεια υλικϊν ςτο πλαίςιο τησ πράξησ με τίτλο: 

Αιςθητική και λειτουργική αναβάθμιςη του υπαίθριου θεάτρου εντόσ του εξωτερικοφ 

περιβόλου του Φρουρίου Καβάλασ (ακρόπολη)». 

Σο Παράρτθμα Ερωτιςεων – Απαντιςεων προσ Τποψιφιουσ Αναδόχουσ: 

1. Κοινοποιείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ μζςω του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ.  

2. Αναρτάται ςτθν πφλθ του ΕΗΔΗ.  

3. Αποτελεί πλζον αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 

 

 

Ομονοίασ 117, 65403, Καβάλα 

Σθλζφωνο: 2510 83 13 88 (εςωτ.6)  

Σθλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 

Ηλ. Δ/νςθ: supplies@kavalagreece.gr 

Ιςτοςελίδα: www.kavalagreece.gr 

Επιτροπι Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ 

 

Καβάλα, 14/02/2023 

Αρ. πρωτ: 619                                                                                          

Προσ: Σουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ 
και κάκε ενδιαφερόμενο τθσ διακιρυξθσ του 
θλεκτρονικοφ  ανοικτοφ διεκνι διαγωνιςμοφ 
για το ζργο «Προμικεια υλικϊν ςτο πλαίςιο τθσ 
πράξθσ με τίτλο: Αιςκθτικι και λειτουργικι 
αναβάκμιςθ του υπαίκριου κεάτρου εντόσ του 
εξωτερικοφ περιβόλου του Φρουρίου Καβάλασ 
(ακρόπολθ)» με αρ. πρωτ. 273/19.01.2023 και 
αρ. ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 182023 

 

http://www.promitheus.gov.gr/


«Παράρτημα Ερωτήςεων – Απαντήςεων  

προσ Τποψήφιουσ Αναδόχουσ» για τον Ανοικτό  

Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό: 

«Προμήθεια υλικϊν ςτο πλαίςιο τησ πράξησ με τίτλο: Αιςθητική και 

λειτουργική αναβάθμιςη του υπαίθριου θεάτρου εντόσ του εξωτερικοφ 

περιβόλου του Φρουρίου Καβάλασ (ακρόπολη)» 

 

ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 273/19.01.2023 

Αριθμόσ υςτήματοσ ΕΗΔΗ 182023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερωτήςεισ – Απαντήςεισ: 

 

Ερϊτηςη 1: 

 Στθν υπ’ αρικμ. 25/2022 Μελζτθ επί τθσ παραγράφου όπου περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 

του Τμιματοσ 2: Πάγκοι – κακίςματα, κα κζλαμε να μασ διευκρινίςετε ςχετικά με τθν ξυλεία των 

πάγκων – κακιςμάτων και πιο ςυγκεκριμζνα για τον αρικμό των ξφλων που αφοροφν το κάκιςμα του 

πάγκου κακώσ και τον αρικμό των ξφλων που αφοροφν τθν πλάτθ του πάγκου.  

 

Απάντηςη Αναθζτουςασ Αρχήσ 

χετικά με τθν ξυλεία των πάγκων και ςυγκεκριμζνα για τον αρικμό των ξφλων για το κάκιςμα του 

πάγκου και τον αρικμϊν των ξφλων για τθν πλάτθ (α. Παγκάκι κεάτρου με πλάτθ μικουσ 1.50m, β. 

Παγκάκι κεάτρου χωρίσ πλάτθσ μικουσ 1.50m και γ. Παγκάκι κεάτρου με πλάτθ μικουσ 1m), 

παρακαλοφμε όπωσ δείτε το αρχείο «Σεχνική ζκθεςη, ςχζδια & κατόψεισ υπαίθριου θεάτρου» που 

ανζβθκε ςυμπλθρωματικά ςτα ςυνθμμζνα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ ςτο ΕΗΔΗ, προσ διευκόλυνςι 

ςασ.  

 

Ερϊτηςη 2: 

Ενώ ςτθ διακιρυξθ αναγράφεται πωσ μπορείσ να υποβάλεισ προςφορά για ζνα τμιμα μόνο, όταν πάω 

να υποβάλω προςφορά μου βγάηει ςφάλμα πωσ πρζπει να ςυμπλθρώςω όλεσ τισ γραμμζσ. 

 

Απάντηςη Αναθζτουςασ Αρχήσ 

φμφωνα με τθ διακιρυξθ: α) Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα για τθ 

ςυνολικι ωςτόςο προκθρυχκείςα ποςότθτα του κάκε τμιματοσ (δθλαδι για το ςφνολο των ειδϊν του 

κάκε τμιματοσ) και β) ασ ενθμερϊνουμε ότι θ θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν είναι ςτισ 

20-02-2023 και ϊρα 10.00 π.μ., οπότε πριν τθν θμερομθνία αυτι δεν είναι δυνατι θ υποβολι 

προςφορϊν.  

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

1.  

            ΒΡΕΣΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 

 

 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

1. 

          ΚΑΖΑΚΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ 

 

2.  

           ΒΕΡΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 

 


