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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο Δήμος Κομοτηνής, για την εύρυθμη λειτουργία της διανομής των προϊόντων στο 

πλαίσιο  διανομών του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ», πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας 

σύμβασης με τίτλο : Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και διανομής προϊόντων στο πλαίσιο  

διανομών του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 

του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016), 

προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό σφραγισμένο 

φάκελο έως την 25-08-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 

του Δήμου Κομοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133 Κομοτηνή).  

Η εκτιμώμενη αξία προϋπολογίστηκε σε 12.820,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Επικεφαλής Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, τον 

Δήμο Κομοτηνής, ο οποίος έχει την ευθύνη συντονισμού και διαχείρισης της πράξης 

«αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και 

παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 - ΚΣ Ροδόπης». 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά, 

το φύλλο συμμόρφωσης που απαιτείται βάσει της μελέτης, καθώς επίσης και τη συνημμένη 

υπεύθυνη δήλωση. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές, 

μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών υλικών, Εξοπλισμού & 

Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τηλ. 2531352448 & 426. 
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