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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κοµοτηνή, 03 / 02 / 2015 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 3409 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης           

Τηλ.:2531352448 & 498 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

        
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
                                                   

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95, την υπ’ αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

και τις διατάξεις του Ν. 4281/2014. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
  ∆ηµόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια 

µεσηµεριανού γεύµατος σίτισης απόρων από το κέντρο σίτισης του ∆ήµου Κοµοτηνής για το έτος 

2015, των εκατόν ογδόντα απόρων του κέντρου σίτισης ∆ήµου Κοµοτηνής, για περίπου διακόσιες 

δεκαέξι (216) ηµέρες». Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 127.409,76 € µε το Φ.Π.Α. 

σύµφωνα µε τη µελέτη που συνέταξε o ∆ήµος Κοµοτηνής και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 

τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. 11389/93). 

 Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.  

Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διαγωνισµού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ ορίζεται η 

09/02/2015 και η ηµεροµηνία έναρξης των προσφορών η 20/02/2015 και ώρα 07:00 π.µ. Καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/03/2015 και ώρα 10:00 π.µ. Μετά την παρέλευση 

της καταληκτικής ηµεροµηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο Α/Α του 

διαγωνισµού στην ηλεκτρονική βάση του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ είναι ο 4507. 

       Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι προµηθευτές, φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες κάθε 

µορφής εγγεγραµµένοι στα αντίστοιχα επιµελητήρια. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) όπως ορίζεται µε το άρθρο 157 του Ν. 

4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/08-08-2014) και θα αφορά ολόκληρη την ποσότητα του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού. 
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Η δαπάνη δηµοσίευσης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο 

του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3801/2009. 

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.∆Η.Σ. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες και σε δύο τοπικές 

εφηµερίδες ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, ήτοι από το 

Γραφείο Προµηθειών στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Κοµοτηνής, Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ. 691 00 

Κοµοτηνή, Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2531352448-498. 

       Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 

συγκεκριµένα στη διεύθυνση  http://www.komotini,gr/ 

 
 

Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής 
 
 
 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 

 


