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                         «Αναρτητέα Ηλεκτρονικά»                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κομοτηνή , 16-06-2021  

Αριθμ. Πρωτ: 14343 

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

Ταχ. Κώδικας  : 69133 

Πληροφορίες : Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλέφωνο : 25313 52448-426 

Fax  : 25310 20185-81659 

Ε-mail  : g.gkourtsilidis@komotini.gr 

   

ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 

 

ΘΕΜΑ: “ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ”. 

 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) Την υπ΄ αριθ. 10449/29-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008554857) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού 

διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων για 

τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου 

Κομοτηνής» και της Παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και 

του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2022 & 2023», συνολικής εκτιμώμενης αξίας ίση με 696.752,44 € χωρίς 

Φ.Π.Α.  

3) Ο ανωτέρω διαγωνισμός έχει δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α 122967 και στο portal του Δήμου 

Κομοτηνής. 

4) Καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η 21η Ιουνίου 2021 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 13:00:00. 

5) Λόγω του γεγονότος πως η 21η Ιουνίου 2021 είναι επίσημη δημόσια αργία, ήτοι του «Αγίου 

Πνεύματος». 

6) Το γεγονός πως δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. 

 

 

Αποφασίζουμε την μετάθεση της καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά μία 

ημέρα, ήτοι για την 22α Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. και η ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών ή σε προγενέστερο χρόνο εφόσον έχουν προσκομιστεί και οι φυσικοί φάκελοι 

των προσφορών. 

Για λόγους ισότιμης μεταχείρισης οι εγγυήσεις συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων οι οποίες 

έχουν ήδη εκδοθεί και αναγράφουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την αρχική 

ορισθείσα (21/6/2021), θα γίνουν αποδεικτές από την επιτροπή αξιολόγησης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης που καταρτίστηκαν με την αριθ. 139/27-04-2021 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου και οι όροι της διακήρυξης. 

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στον συστημικό χώρο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα 
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αποσταλεί στις εφημερίδες και θα δημοσιευθεί στο site του Δήμου. 

 

 

Κοιν.:  

Α) Πρόεδρο και μέλη επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού προμηθειών (Ζωή Πολίτου, Παναγιώτα 

Τσάκαλου, Κλεοπάτρα Θεολόγου). 

Β) O ΧΡΟΝΟΣ, E-mail: xronos@otenet.gr  

Γ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, E-mail: paratir@otenet.gr 

Δ) ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, E-mail: info@thrakikiagora.gr 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής 

Ιωάννης Γκαράνης 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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