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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63528-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κομοτηνή: Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς
2021/S 026-063528

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κομοτηνής
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή Ν. Ροδόπης
Πόλη: Κομοτηνή
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Ταχ. κωδικός: 691 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Φαξ:  +30 2531081659
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.komotini.gr

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 μηχανημάτων έργου.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34000000 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Προμήθεια:
— 1 αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων 4.000 λιτ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 160 000,00 EUR χωρίς ΦΠΑ 
24 %,
— 1 ανισότροχου φορτωτή - εκσκαφέα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 85 000,00 EUR χωρίς ΦΠΑ 24 %, και

— 1 μικρού σαρώθρου 1,5 μ3 περίπου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 87 000,00 EUR χωρίς ΦΠΑ 24 %.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

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:
Προμήθεια 1 αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων 4.000 λιτ..
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144000 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το υπό προμήθεια αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων απορριμμάτων πρέπει να είναι (πλαίσιο και 
υπερκατασκευή) καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή με 
καλή φήμη στην ΕΛΛΑΔΑ και το εξωτερικό.
Πρέπει να είναι κατάλληλο για πλύση και απολύμανση κάδων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι και 1.100 lt, με 
σύστημα υψηλής πίεσης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 160 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης και του Ν.4412/2016 περί παρατάσεων.

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.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, της Πράξης: «Προμήθεια 
μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού». Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται 
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ως ακολούθως: Π.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών: ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ: 7ZXΡ465XI8-3KZ), με ποσό 400 
000,00 EUR, και ιδίοι πόροι Δήμου Κομοτηνής 11 680,00 EUR. Σύνολο: 411 680,00 EUR.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια 1 ανισότροχου φορτωτή - εκσκαφέα.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43262100 Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο προς προμήθεια εκσκαφέας - φορτωτής θα πρέπει να είναι ελαστικοφόρος, και να έχει μόνιμα 
τοποθετημένους μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος.
Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο και αμεταχείριστο, της τελευταίας σειράς παραγωγής, 
τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά, πρώτης χρήσης, με ημερομηνία 
κατασκευής (η οποία θα είναι επί ποινή αποκλεισμού) μεταγενέστερη της ημερομηνίας διεξαγωγής του 
διαγωνισμού· θα πληροί όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα είναι ευφήμως γνωστού κατασκευαστή με μακρόχρονη παρουσία τόσο στη χώρα μας όσο και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. Ο προμηθευτής για το προσφερόμενο μοντέλο θα αναλάβει με έξοδά του την επίδειξη του 
μηχανήματος στην επιτροπή αξιολογήσεως των προσφορών (όρος απαράβατος).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης και του Ν.4412/2016 περί παρατάσεων.

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.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, της Πράξης: «Προμήθεια 
μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού». Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται 
ως ακολούθως: Π.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών: ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ: 7ZXΡ465XI8-3KZ), με ποσό 400 
000,00 EUR, και ιδίοι πόροι Δήμου Κομοτηνής 11 680,00 EUR. Σύνολο: 411 680,00 EUR.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια 1 ανισότροχου φορτωτή - εκσκαφέα.
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144431 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το υπό προμήθεια αποκλειστικά αναρροφητικό σάρωθρο —αποκλειόμενης οποιασδήποτε μηχανικής 
υποβοήθησης (αναβατόριο, κεντρική βούρτσα κ.ά.) θα είναι τελείως καινούργιο και προηγμένης τεχνολογίας, 
αυτοκινούμενο, με 1 τιμόνι, με χωρητικότητα κάδου σαρωμάτων τουλάχιστον 1.300 λίτρα και ικανότητα φόρτισης 
τουλάχιστον 1.000 kg, προκειμένου να έχει μεγάλη αυτονομία, και θα φέρει απαραίτητα 4 ομοιοδιάστατους 
τροχούς.
Θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής σαρώθρου, κατασκευασμένο με σύγχρονη τεχνολογία 
με τη χρήση δοκιμασμένων και ευφήμως γνωστών υλικών, μηχανισμών και κινητήρων με ικανότητα ισχυρής 
σάρωσης και αναρρόφησης, κατάλληλο για τις πιο δύσκολες απαιτήσεις σαρωτικού έργου, ακόμα και σε σημεία 
της πόλης με βεβαρημένη ποσότητα απορριμμάτων και μεγάλης κυκλοφορίας τροχοφόρων, και παράλληλη 
προστασία του περιβάλλοντος.
Tο σάρωθρο θα φέρει έναν (1) κινητήρα diesel, ικανής ισχύος για την κίνηση και την εκτέλεση του σαρωτικού 
έργου.
Οι διαστάσεις του οχήματος, τα βάρη του άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις ισχύουσες ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του 
στην ΕΛΛΑΔΑ με άδεια κυκλοφορίας και ωφέλιμο φορτίο το με την προσφορά οριζόμενο.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης και του Ν.4412/2016 περί παρατάσεων.

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.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, της Πράξης: «Προμήθεια 
μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού». Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται 
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ως ακολούθως: Π.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών: ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ: 7ZXΡ465XI8-3KZ), με ποσό 400 
000,00 EUR, και ιδίοι πόροι Δήμου Κομοτηνής 11 680,00 EUR. Σύνολο: 411 680,00 EUR.

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 τής 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.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να κατέχουν την απαραίτητη οικονομική επάρκεια για τις τρεις (3) 
προηγούμενες τού έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (συναρτήσει όμως της ημερομηνίας 
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του).

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Θα υποβληθούν τα απαραίτητα έγγραφα / δικαιολογητικά / υπεύθυνες δηλώσεις / οιοδήποτε άλλο στοιχείο 
απαιτείται, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνική προσφορά, 
όπως αυτά περιγράφονται στις σχετικές μελέτες και την παρούσα διακήρυξη.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται να φέρουν τις απαραίτητες 
πιστοποιήσεις έγκρισης κυκλοφορίας και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην επισυναπτόμενη μελέτη, και να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (όπως περιγράφονται στη μελέτη), που εκδίδονται από επίσημα 
γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, από πιστοποιημένους οργανισμούς συμμόρφωσης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της προηγούμενης παραγράφου και της προβλεπόμενης 
εργοστασιακής εγγύησης, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας για την εγγυημένη —διάρκειας τουλάχιστον 
ενός (1) έτους— καλή λειτουργία των μηχανημάτων, θα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της 
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α..

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

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

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/03/2021
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: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/03/2021
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Ηλεκτρονική διενέργεια και αξιολόγηση προσφορών από τα ορισθέντα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, βάσει 
της αριθ. 462/28.12.2020 (ΑΔΑ: 6Μ9ΕΩΛΟ-0ΡΡ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Α/Α διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 105921 (όσον αφορά στην προμήθεια αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων 
4.000 λιτ.), 105930 (όσον αφορά την προμήθεια ανισότροχου φορτωτή - εκσκαφέα) και 105933 (όσον αφορά 

στο μικρό σάρωθρο 1,5 μ3).

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

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 τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/2019)· το Π.Δ. 38/2017 (Α’ 63) «Κανονισμός 
λειτουργίας Α.Ε.Π.Π.»· το Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών»· το Π.Δ. 
57/2017 (Α΄ 88) «Οργανισμός της Α.Ε.Π.Π.» και το Π.Δ. 58/2017 (Α΄ 88) «Ειδικός κανονισμός οικονομικής 
διαχείρισης Α.Ε.Π.Π.», 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
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Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κομοτηνής
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή Ν. Ροδόπης
Πόλη: Κομοτηνή
Ταχ. κωδικός: 691 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilids@komotini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Φαξ:  +30 2531081659
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.komotini.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/02/2021

08/02/2021 S26
https://ted.europa.eu/TED

7 / 7

mailto:g.gkourtsilids@komotini.gr
www.komotini.gr



		2021-02-08T10:10:53+0200
	Κομοτηνή
	Δήμαρχος Κομοτηνής




