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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 

Κομοτηνή , 27-08-2020  

Αριθμ. Πρωτ: 19382 

Ταχ. Δ/νση  : Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή 

Ταχ. Κώδικας  : 69132 

Πληροφορίες : Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλέφωνο : 25313 52448-45226 

Fax  : 25310 20185-81659 

Ε-mail  : g.gkourtsilidis@komotini.gr 

   

ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης του 

επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου 

Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της κοινωνικής 

σύμπραξης Ροδόπης 

{Τροποποίηση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών} 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 289/27-08-2020 (ΩΘΞΓΩΛΟ-Η7Ζ) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής σχετικά με την δημόσια σύμβαση για την Προμήθεια Τροφίμων 

και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος 

επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς του απόρους 

(Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της κοινωνικής σύμπραξης Ροδόπης – κωδικός ΟΠΣ 5029596, 

εκτιμώμενης αξίας 1.886.568,00 € χωρίς Φ.Π.Α. αποφασίζει τα κάτωθι: 

1. Τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από 31-08-2020 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 15:00:00 στην 10-09-2020 και ώρα 13:00.  

2. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη 

εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής και ώρα 09:00 π.μ. 

3. Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 95352,2 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL513 {Ροδόπη}. 

5. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.komotini.gr και στον α/α του διαγωνισμού στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947
http://www.komotini.gr/
ΑΔΑ: 6ΛΚ8ΩΛΟ-ΧΨΦ
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6. Μετά την παρέλευση της νέας καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

7. Ειδικοί όροι: Για λόγους ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων αναδόχων θα γίνουν 

αποδεκτά τα έγγραφα οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό και 

συγκεκριμένα της εγγύησης συμμετοχής και της πιστοληπτικής ικανότητας που πιθανολογείται να 

έχουν εκδοθεί σε προγενέστερο στάδιο από την ημερομηνία της παρούσας και της σχετικής 

απόφασης της Ο.Ε. και θα φέρουν ημερομηνίες που δεν θα είναι σύμφωνες/αποδεκτές μετά και την 

τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (όπως η αναφορά στην 

εγγυητική της καταληκτικής ημερομηνίας ή η ημ/νια έκδοσης της πιστοληπτικής), αλλά θα ήταν 

σύμφωνες με τους όρους της αριθ. 16624/23-07-2020 διακήρυξης.  

8. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

(www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες, στο portal του Δήμου www.komotini.gr και θα 

αποσταλεί και στην εφημερίδα της Ε.Ε. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.komotini.gr/
ΑΔΑ: 6ΛΚ8ΩΛΟ-ΧΨΦ


		2020-08-27T12:03:36+0300
	Κομοτηνή
	Δήμαρχος Κομοτηνής


		2020-08-27T12:19:35+0300
	Athens




