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ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.» 

    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
H ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.» ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.» Δήμου Κομοτηνής, 

Διεύθυνση : Β. Παύλου 10 Α , Κομοτηνή, Τ.Κ.: 69132, Διεύθυνση Σφαγείων: Δημοτικά Σφαγεία 

Κομοτηνής  -  Όπισθεν Βιολογικού Καθαρισμού Κομοτηνής, Υπεύθυνος επικοινωνίας: Παρθένιος 

Τζενετίδης, τηλ. Γραφείων: 2531037823, φαξ Γραφείων : 2531037829,  τηλ. Σφαγείων: 

2531071548, φαξ Σφαγείων : 2531033885, e-mail: deskomotinis@yahoo.gr 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: «Εργασίες Καθαριότητας Δημοτικών Σφαγείων Κομοτηνής» για 1 έτος, με 

δικαίωμα παράτασης/προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος. {CPV: 90911200-8}. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η δαπάνη για ένα έτος έχει προϋπολογισθεί σε 85.955,55 € (χωρίς το 

Φ.Π.Α. 24%) και η συνολική δαπάνη με το δικαίωμα προαίρεσης έχει προϋπολογισθεί σε 171.911,90 € 

χωρίς Φ.Π.Α. 24% . 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος και τίθεται εν ισχύ από την 

02/05/2021 ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε μεταγενέστερο χρόνο και δημοσίευσής της 

στο ΚΗΜΔΗΣ και για χρονικό διάστημα 12 μηνών με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για χρονικό 

διάστημα ενός έτους. 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα 

καλύπτει το 2,00% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. μη συμπεριλαμβανόμενου του 

δικαιώματος προαίρεσης (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).  

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι εκτελούν όμοιες/ιδίες εργασίες 

σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, {δημοτικών ή βιομηχανικών σφαγείων} όπως θα 

προκύπτει και από τα σχετικά δικαιολογητικά συμμετοχής/κατακύρωσης που απαιτούνται βάσει της 

διακήρυξης. 

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση 

http://www.komotini.gr. 

9. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η ημερομηνία δημοσίευσης του 

διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 27/01/2021, η ημερομηνία έναρξης των 

προσφορών η 28/01/2021 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

ορίζεται η 12/02/2019 και ώρα 13:00 μ.μ.  

10. Ο Α/Α του διαγωνισμού στην βάση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είναι ο 105041. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΤΖΕΝΕΤΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ   

http://www.komotini.gr/
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