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ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      Ξάνθη    29/01/2021                                         

Τμήμα Λογιστηρίου & Προμηθειών                                          Αριθ. Πρωτ: 1929 

Τηλ: 2541350821-6                                            

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο "BUSINESS 

EXCELLENCE IN TOURISM (EXCELTOUR)" 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ENI CBC Joint Operational 

Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020"» 

 

 

Έχοντας υπόψη  

1. Τις Διατάξεις του ν. 4412/2016 άρθρο 121 (Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης 

Δημοσίων συμβάσεων) 

2. Την με αριθ. 365/24-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ξάνθης για τη διενέργεια διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία 

3. Την με αριθ. Πρωτ. 629/13-01-2021 Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού  

Σύμφωνα με την οποία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

είναι η Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:30΄. 

4. Το από 27-01-2021 Αίτημα για παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο του 

παραπάνω Συνοπτικού Διαγωνισμού, από την εταιρεία “Institute of 

Entrepreneurship Development” με έδρα τη Λάρισα, το οποίο υποβλήθηκε 

εμπρόθεσμα και όπως απαιτείτο.   

 

 

Σας ενημερώνουμε  ότι:  

Στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της 

υπηρεσίας: «Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο 

"BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM (EXCELTOUR)" 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ENI CBC Joint Operational 

Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020"» και με καταληκτική 

ημερομηνία προσφορών την Τρίτη 2-02-2021, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτημα 

παροχής διευκρινήσεων. 

Το αίτημα προωθήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία σύνταξης της Μελέτης για να 

απαντηθεί. 

Επειδή από τα ερωτήματα που τίθενται προκύπτουν σημαντικές αλλαγές στα 

έγραφα της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 121του ν. 4412/2016, όπως 

και το άρθρο 2.1.3. της Διακήρυξης, απαιτείται να δοθεί παράταση της 

προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση 
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όλων των οικονομικών φορέων που θα ήθελαν να συμμετέχουν στην παραπάνω 

διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση των εγγράφων της σύμβασης.  

Η παράταση υποβολής προσφορών θε εγκριθεί και θα δημοσιευθεί όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 περί δημοσίευσης Δημοσίων 

Συμβάσεων κάτω των ορίων.  

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος Ξάνθης 
 

 

 

Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης 
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