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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69133
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Φαξ:  +30 2531020185
Κωδικός NUTS: EL513
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.komotini.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.komotini.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια λαμπτήρων οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωμάτων, υλικών
οδοφωτισμού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2020 και 2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
31000000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:g.gkourtsilidis@komotini.gr
https://www.komotini.gr
www.komotini.gr
www.promitheus.gov.gr
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Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου
Κομοτηνής καθώς και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για δύο έτη (2020 & 2021).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 225.80 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 1 ΕΤΟΥΣ 2020 - ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31320000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του φορέα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής καθώς
και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021.• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και όλες τις ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
κάθε ομάδας και κάθε είδους της ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος.
• Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε
ομάδας.
• Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη
συγκεκριμένη ομάδα.
• Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σε κάποιο είδος, τιμή που είναι μεγαλύτερη
από την προϋπολογισθείσα, (λόγω τυχόν λανθασμένης έρευνας αγοράς στην εκτιμώμενη αξία του είδους),
παρόλο ταύτα και επί ποινή αποκλεισμού η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα, πρέπει να είναι
μικρότερη ή τουλάχιστον ίση από την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ομάδα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 934.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος μπορεί λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της υπηρεσίας να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση έως το 50% της
συμβατικής της αξίας, σύμφωνα με την περ. ββ του εδ. β της παρ.1 του Άρθρου 132 του Ν.4122/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 2 ΕΤΟΥΣ 2020 - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2020
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31500000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του φορέα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής καθώς
και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021.• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και όλες τις ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
κάθε ομάδας και κάθε είδους της ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος.
• Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε
ομάδας.
• Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη
συγκεκριμένη ομάδα.
• Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σε κάποιο είδος, τιμή που είναι μεγαλύτερη
από την προϋπολογισθείσα, (λόγω τυχόν λανθασμένης έρευνας αγοράς στην εκτιμώμενη αξία του είδους),
παρόλο ταύτα και επί ποινή αποκλεισμού η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα, πρέπει να είναι
μικρότερη ή τουλάχιστον ίση από την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ομάδα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 55 303.50 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος μπορεί λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της υπηρεσίας να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση έως το 50% της
συμβατικής της αξίας, σύμφωνα με την περ. ββ του εδ. β της παρ.1 του Άρθρου 132 του Ν.4122/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 3 ΕΤΟΥΣ 2020 - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του φορέα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής καθώς
και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021.• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και όλες τις ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
κάθε ομάδας και κάθε είδους της ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος.
• Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε
ομάδας.
• Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη
συγκεκριμένη ομάδα.
• Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σε κάποιο είδος, τιμή που είναι μεγαλύτερη
από την προϋπολογισθείσα, (λόγω τυχόν λανθασμένης έρευνας αγοράς στην εκτιμώμενη αξία του είδους),
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παρόλο ταύτα και επί ποινή αποκλεισμού η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα, πρέπει να είναι
μικρότερη ή τουλάχιστον ίση από την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ομάδα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 66 605.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος μπορεί λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της υπηρεσίας να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση έως το 50% της
συμβατικής της αξίας, σύμφωνα με την περ. ββ του εδ. β της παρ.1 του Άρθρου 132 του Ν.4122/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 4 ΕΤΟΥΣ 2020 - ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31211000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του φορέα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής καθώς
και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021.• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και όλες τις ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
κάθε ομάδας και κάθε είδους της ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος.
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• Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε
ομάδας.
• Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη
συγκεκριμένη ομάδα.
• Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σε κάποιο είδος, τιμή που είναι μεγαλύτερη
από την προϋπολογισθείσα, (λόγω τυχόν λανθασμένης έρευνας αγοράς στην εκτιμώμενη αξία του είδους),
παρόλο ταύτα και επί ποινή αποκλεισμού η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα, πρέπει να είναι
μικρότερη ή τουλάχιστον ίση από την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ομάδα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 403.75 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος μπορεί λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της υπηρεσίας να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση έως το 50% της
συμβατικής της αξίας, σύμφωνα με την περ. ββ του εδ. β της παρ.1 του Άρθρου 132 του Ν.4122/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 5 ΕΤΟΥΣ 2020 - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2020
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31214100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του φορέα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής καθώς
και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021.• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και όλες τις ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
κάθε ομάδας και κάθε είδους της ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος.
• Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε
ομάδας.
• Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη
συγκεκριμένη ομάδα.
• Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σε κάποιο είδος, τιμή που είναι μεγαλύτερη
από την προϋπολογισθείσα, (λόγω τυχόν λανθασμένης έρευνας αγοράς στην εκτιμώμενη αξία του είδους),
παρόλο ταύτα και επί ποινή αποκλεισμού η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα, πρέπει να είναι
μικρότερη ή τουλάχιστον ίση από την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ομάδα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 878.10 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος μπορεί λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της υπηρεσίας να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση έως το 50% της
συμβατικής της αξίας, σύμφωνα με την περ. ββ του εδ. β της παρ.1 του Άρθρου 132 του Ν.4122/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 6 ΕΤΟΥΣ 2020 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2020
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31681000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του φορέα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής καθώς
και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021.• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και όλες τις ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
κάθε ομάδας και κάθε είδους της ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος.
• Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε
ομάδας.
• Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη
συγκεκριμένη ομάδα.
• Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σε κάποιο είδος, τιμή που είναι μεγαλύτερη
από την προϋπολογισθείσα, (λόγω τυχόν λανθασμένης έρευνας αγοράς στην εκτιμώμενη αξία του είδους),
παρόλο ταύτα και επί ποινή αποκλεισμού η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα, πρέπει να είναι
μικρότερη ή τουλάχιστον ίση από την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ομάδα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 70 488.55 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος μπορεί λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της υπηρεσίας να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση έως το 50% της
συμβατικής της αξίας, σύμφωνα με την περ. ββ του εδ. β της παρ.1 του Άρθρου 132 του Ν.4122/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
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ΟΜΑΔΑ 1 ΕΤΟΥΣ 2021 - ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31320000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του φορέα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής καθώς
και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021.• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και όλες τις ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
κάθε ομάδας και κάθε είδους της ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος.
• Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε
ομάδας.
• Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη
συγκεκριμένη ομάδα.
• Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σε κάποιο είδος, τιμή που είναι μεγαλύτερη
από την προϋπολογισθείσα, (λόγω τυχόν λανθασμένης έρευνας αγοράς στην εκτιμώμενη αξία του είδους),
παρόλο ταύτα και επί ποινή αποκλεισμού η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα, πρέπει να είναι
μικρότερη ή τουλάχιστον ίση από την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ομάδα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 934.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος μπορεί λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της υπηρεσίας να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση έως το 50% της
συμβατικής της αξίας, σύμφωνα με την περ. ββ του εδ. β της παρ.1 του Άρθρου 132 του Ν.4122/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 2 ΕΤΟΥΣ 2021 - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2020
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31500000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του φορέα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής καθώς
και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021.• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και όλες τις ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
κάθε ομάδας και κάθε είδους της ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος.
• Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε
ομάδας.
• Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη
συγκεκριμένη ομάδα.
• Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σε κάποιο είδος, τιμή που είναι μεγαλύτερη
από την προϋπολογισθείσα, (λόγω τυχόν λανθασμένης έρευνας αγοράς στην εκτιμώμενη αξία του είδους),
παρόλο ταύτα και επί ποινή αποκλεισμού η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα, πρέπει να είναι
μικρότερη ή τουλάχιστον ίση από την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ομάδα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 55 303.50 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος μπορεί λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της υπηρεσίας να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση έως το 50% της
συμβατικής της αξίας, σύμφωνα με την περ. ββ του εδ. β της παρ.1 του Άρθρου 132 του Ν.4122/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 3 ΕΤΟΥΣ 2021 - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31500000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του φορέα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής καθώς
και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021.• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και όλες τις ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
κάθε ομάδας και κάθε είδους της ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος.
• Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε
ομάδας.
• Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη
συγκεκριμένη ομάδα.
• Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σε κάποιο είδος, τιμή που είναι μεγαλύτερη
από την προϋπολογισθείσα, (λόγω τυχόν λανθασμένης έρευνας αγοράς στην εκτιμώμενη αξία του είδους),
παρόλο ταύτα και επί ποινή αποκλεισμού η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα, πρέπει να είναι
μικρότερη ή τουλάχιστον ίση από την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ομάδα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 66 605.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος μπορεί λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της υπηρεσίας να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση έως το 50% της
συμβατικής της αξίας, σύμφωνα με την περ. ββ του εδ. β της παρ.1 του Άρθρου 132 του Ν.4122/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 4 ΕΤΟΥΣ 2021 - ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31211000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του φορέα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής καθώς
και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021.• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και όλες τις ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
κάθε ομάδας και κάθε είδους της ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος.
• Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε
ομάδας.
• Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη
συγκεκριμένη ομάδα.
• Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σε κάποιο είδος, τιμή που είναι μεγαλύτερη
από την προϋπολογισθείσα, (λόγω τυχόν λανθασμένης έρευνας αγοράς στην εκτιμώμενη αξία του είδους),
παρόλο ταύτα και επί ποινή αποκλεισμού η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα, πρέπει να είναι
μικρότερη ή τουλάχιστον ίση από την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ομάδα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 403.75 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος μπορεί λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της υπηρεσίας να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση έως το 50% της
συμβατικής της αξίας, σύμφωνα με την περ. ββ του εδ. β της παρ.1 του Άρθρου 132 του Ν.4122/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 5 ΕΤΟΥΣ 2021 - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2020
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31214100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του φορέα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής καθώς
και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021.• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και όλες τις ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
κάθε ομάδας και κάθε είδους της ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος.
• Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε
ομάδας.
• Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη
συγκεκριμένη ομάδα.
• Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σε κάποιο είδος, τιμή που είναι μεγαλύτερη
από την προϋπολογισθείσα, (λόγω τυχόν λανθασμένης έρευνας αγοράς στην εκτιμώμενη αξία του είδους),
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παρόλο ταύτα και επί ποινή αποκλεισμού η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα, πρέπει να είναι
μικρότερη ή τουλάχιστον ίση από την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ομάδα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 878.10 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος μπορεί λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της υπηρεσίας να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση έως το 50% της
συμβατικής της αξίας, σύμφωνα με την περ. ββ του εδ. β της παρ.1 του Άρθρου 132 του Ν.4122/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ 6 ΕΤΟΥΣ 2021 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2020
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31681000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του φορέα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Δήμου Κομοτηνής καθώς
και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021.• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για μία, ή περισσότερες, ή και όλες τις ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα
κάθε ομάδας και κάθε είδους της ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος.
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• Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε
ομάδας.
• Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη
συγκεκριμένη ομάδα.
• Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σε κάποιο είδος, τιμή που είναι μεγαλύτερη
από την προϋπολογισθείσα, (λόγω τυχόν λανθασμένης έρευνας αγοράς στην εκτιμώμενη αξία του είδους),
παρόλο ταύτα και επί ποινή αποκλεισμού η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα, πρέπει να είναι
μικρότερη ή τουλάχιστον ίση από την προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ομάδα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 70 488.55 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος μπορεί λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της υπηρεσίας να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση έως το 50% της
συμβατικής της αξίας, σύμφωνα με την περ. ββ του εδ. β της παρ.1 του Άρθρου 132 του Ν.4122/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας δημόσιας
σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
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προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα η οποία αποδεικνύεται με τη προσκόμιση βεβαίωσης
πιστοληπτικής ικανότητας από τραπεζικό ίδρυμα, ίσης ή μεγαλύτερης του 10% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς
Φ.Π.Α. για τις ομάδες που συμμετέχει, έκδοσης έως 60 ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και συγκεκριμένα ισολογισμοί ή αποσπάσματα
ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων (συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του) από την διενέργεια του παρόντα διαγωνισμού από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι
έχει: μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο
του 10% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των ομάδων στις οποίες συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος. Ο μέσος
γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά. Στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έχει
καταθέσει, σύμφωνα με τα ισχύοντα, στο αρμόδιο ΓΕ.ΜΗ του Επιμελητηρίου τον ισολογισμό του τελευταίου
οικονομικού έτους, ο οποίος δεν έχει δημοσιευτεί, αρκεί η προσκόμιση της Ανακοίνωσης του ισολογισμού από
το ΓΕ.ΜΗ. η οποία θα συνοδεύεται με τον σχετικό ισολογισμό. Σε περίπτωση ενώσεων, ο μέσος όρος του
κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων του ως άνω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών
κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση. Διευκρινίζεται πως το
ύψος της οικονομικής επάρκειας (ήτοι τουλάχιστον 10% της εκτιμώμενης αξίας των αντίστοιχων ομάδων που
έχει επιλέξει να συμμετάσχει, χωρίς το Φ.Π.Α.), για όσο διάστημα δραστηριοποιείται ο υποψήφιος, συνιστά
προαπαιτούμενο στοιχείο συμμετοχής και δεν βαθμολογείται ή ποσοτικοποιείται σε οιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας αξιολόγησης.
Προς αντικατάσταση της πιστοληπτικής ικανότητας οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να έχουν την κατάλληλη
ρευστότητα και προς απόδειξη αυτής δύνανται να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο πιστωτικού ιδρύματος στο
οποίο θα προκύπτει πως διαθέτουν τουλάχιστον το 10% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. των
ομάδων που συμμετέχουν, με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο λογαριασμού τους έξι τελευταίους μήνες που προηγούνται
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (ήτοι για το χρονικό διάστημα από …/…/2019 έως και …/
…/2019), όπου ο υποψήφιος ανάδοχος θα εμφανίζεται ως κύριος του τραπεζικού λογαριασμού.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές
της σχετικής μελέτης, υποβάλλοντας τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια/εικονογραφημένα έντυπα/prospectus,
όπως αναφέρονται παρακάτω και στην σχετική μελέτη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
παρούσας διακήρυξης. Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν
υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα Ελληνικά και
Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.
Επίσης οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων) των υπόχρεων παραγωγών
(κατασκευαστές, εισαγωγείς ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού) των οποίων τα προϊόντα προσφέρονται στον
διαγωνισμό και που εμπίπτουν σ' αυτή την υποχρέωση (μπαταρίες, συσσωρευτές, ηλεκτρικός-ηλεκτρολογικός
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εξοπλισμός ΑΗΗΕ) {N. 2939/2001, KYA Η.Π. 23615/651/Ε.103}. Οι υπόχρεοι παραγωγοί θα πρέπει να
διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αριθμό
Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του
Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α).
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Ο κατασκευαστικός οίκος των τελικών προσφερόμενων υλικών απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή αντίστοιχο από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό
αντικείμενο.
Ο κατασκευαστικός οίκος των τελικών προσφερόμενων υλικών απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή αντίστοιχο από τα οποία θα προκύπτει το σχετικό με τον
διαγωνισμό αντικείμενο. (Προκειμένου να πραγματοποιείται με ορθό τρόπο η αξιολόγηση και προς αποφυγή
λαθών που θα είχαν ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση προσφυγών, οι υποψήφιοι ανάδοχοι προς
διευκόλυνση της επιτροπής θα πρέπει να σημειώνουν πάνω στο πιστοποιητικό και να προκύπτει με σαφήνεια
σε ποια ομάδα και συγκεκριμένα σε ποιο είδος της ομάδας αντιστοιχεί το κάθε ένα – Να σημειώνεται ο αύξων
αριθμός που έχει το είδος βάσει της σχετικής μελέτης).
Ο υποψήφιος στο διαγωνισμό οικονομικός φορέας (όταν αυτός δεν είναι ο κατασκευαστής) απαιτείται να
διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή αντίστοιχο από τα οποία θα
προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η
παρούσα προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών. O υποψήφιος στο διαγωνισμό οικονομικός φορέας
(όταν αυτός δεν είναι ο κατασκευαστής) απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO
14001:2015 ή αντίστοιχο από τα οποία θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο. Στην περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων η παρούσα προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών. Για όλα τα υλικά/είδη της
μελέτης για τα οποία κατατίθεται προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικά σήμανσης ασφάλειας CE
σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Τ. των προσφερόμενων προϊόντων σε ισχύ. Τα πιστοποιητικά, θα
πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι στα Ελληνικά ή στη διεθνή επίσημη γλώσσα, Αγγλικά, διαφορετικά θα
πρέπει να είναι μεταφρασμένα από αρμόδιο φορέα. (Να σημειώνεται πάνω στο πιστοποιητικό και να προκύπτει
με σαφήνεια σε ποια ομάδα και συγκεκριμένα σε ποιο είδος της ομάδας αντιστοιχεί - Να σημειώνεται ο αύξων
αριθμός που έχει το είδος βάσει της σχετικής μελέτης).

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο Δήμος έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να μην εξαντλήσει τον αριθμό των ποσοτήτων που
αναφέρονται στη παρούσα μελέτη. Εάν ωστόσο επιθυμεί να προμηθευτεί όλη την ποσότητα των αγαθών, τότε
ο ανάδοχος της εκάστοτε ομάδας είναι υποχρεωμένος να τις παραδώσει. Οι ποσότητες των ζητουμένων προς
προμήθεια ειδών των ομάδων είναι ενδεικτικές προκειμένου να διαμορφωθεί η συνολική προσφερόμενη τιμή
που θα αναγράφεται σε κάθε μία από τις προσφορές που θα συγκεντρωθούν. Οι ποσότητες θα διαμορφωθούν
ανάλογα με τις ανάγκες του εντολέα μέσα όμως στα όρια του συμβατικού ποσού.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
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IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 01/11/2019
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/11/2019
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού που ορίστηκε με την σχετική απόφαση της
οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει
τιμής και συγκεκριμένα την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της εκάστοτε ομάδας.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

mailto:proedros@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
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VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Όπως προβλέπεται στους όρους των τευχών της διακήρυξης, Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/
Α΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/2019), Το π.δ. 38/2017 (Α’ 63)
«Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΠΠ», το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
το π.δ. 57/2017 (Α΄ 88) «Οργανισμός της ΑΕΠΠ» και το π.δ. 58/2017 (Α΄ 88) «Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής
Διαχείρισης ΑΕΠΠ» και Τον ενημερωτικό οδηγό για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Α.Ε.Π.Π.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69133
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Φαξ:  +30 2531081659
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.komotini.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/09/2019

mailto:g.gkourtsilidis@komotini.gr
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