
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Καταχωρηστέα στο διαδίκτυο» 

Κομοτηνή , 11-11-2022  

Αριθμ. Πρωτ: 29670 

Ταχ. Δ/νση  : Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή 
Ταχ. Κώδικας : 69133 
Πληροφορίες : Ζωή Πολίτου  
- Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 
Τηλέφωνο : 25313 52426-448-498 
Ε-mail  : g.gkourtsilidis@komotini.gr 
   

ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 
Αναδόχους 

 

ΘΕΜΑ : « Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών ». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 26018/05-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011380059 

2022-10-07) διακήρυξη όσον αφορά την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας 

σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια Ανταλλακτικών για την Συντήρηση και Επισκευή των 

Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2023, συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας 266.121,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, τους όρους της αριθ. πρωτ. 

26018/05-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΕΘΩΛΟ-ΕΝ7) προκήρυξης και λόγω του γεγονότος 

πως πραγματοποιήθηκε τροποποίηση στον αρχικό διαγωνισμό στις 10/11/2022, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:39:35 και συγκεκριμένα, διόρθωση στις ποσότητες των 

τεμαχίων και της αξίας ανά τεμάχιο για την κατηγορία ΨΗΚΤΡΕΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΕΝΩ 

ΕΙΧΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΔΗ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ, στον 

αρχικό διαγωνισμό, αποφασίζουμε τα κάτωθι: 

1. Τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από 

11-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00:00 σε 15-11-2022, ημέρα Τρίτη 

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. ή σε προγενέστερο χρόνο εφόσον έχουν προσκομιστεί όλοι οι φυσικοί 

φάκελο των υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν προσφορά 

3. ΝΕΟΣ Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 173692,2 

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. 

6. Μετά την παρέλευση της νέας καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

http://www.komotini.gr/
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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 που πιθανολογείται να 

έχουν εκδοθεί σε προγενέστερο στάδιο από την ημερομηνία της παρούσας 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 αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας), αλλά θα ήταν 

σύμφωνες με τους όρους της αριθ. 26018/05-10-2022 διακήρυξης.  

8. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στο 

πρόγραμμα διαύγεια, 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. 

Η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, η προστασία όσων ενδιαφέρονται να 

τους ανατεθούν δημόσιες συμβάσεις, έναντι της βλάβης την οποία υφίστανται ή 

ενδέχεται να υποστούν από την πιθανολογούμενη εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής 

παράβασης διατάξεων του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, επιβάλουν την παράταση 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών προκειμένου να αποτραπούν 

ανεπανόρθωτες καταστάσεις, ή δύσκολα αναστρέψιμες και προκειμένου να 

αποφευχθεί να καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής, λόγω 

διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 
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