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ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ διόρθωσης του τόπου κατάθεσης των εγγράφων (εντύπων) προσφορών και των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της αριθ.πρωτ. 4122.73-61/1289/4-6-2019 Διακήρυξης ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. του ΥΝΑΝΠ, με α/α συστήματος: 75538 

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής/Διεύθυνση Μελετών, ‘Εργων, Φυσικών Πόρων & 

Ενέργειας/Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας, ανακοινώνει την διόρθωση του τόπου 

κατάθεσης των εγγράφων (εντύπων) προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης της αρ.πρωτ. 

4122.73-61/1289/4-6-2019 Διακήρυξης της ΓΓΑΙΝΠ του ΥΝΑΝΠ, με α/α συστήματος:75538 (ΑΔΑ: ΩΥΚ14653ΠΩ 

-ΦΘΨ, ΑΔΑΜ: 19PROC005052948) με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την 

παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση-παρακολούθηση καλής λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης 

δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως και των συνοδών έργων αυτής στο Δήμο Κιμώλου και παροχή πόσιμου 

νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Κιμώλου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών», ήτοι την 

αποστολή των εγγράφων (εντύπων) προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης (προσωρινού 

αναδόχου) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Μυτιλήνη), αντί του εκ παραδρομής αναγραφόμενου 

(Πειραιάς) στον Πίνακα της σελ. 3 και την παρ. 2.4.2.5 (σελ. 26) της Διακήρυξης, ως εξής: 

ΝΕΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΕΝΤΥΠΩΝ) ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

Τμήμα Γραμματείας-Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. 2251350280, 2251350284) 

Μικράς Ασίας 2, ΤΚ 811 00 Μυτιλήνη 

 (με την ένδειξη «να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία) 

 

Η αρχικά ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων (εντύπων) προσφορών του ανωτέρω 

διαγωνισμού στον ορισθέντα νέο τόπο κατάθεσης αυτών (Μυτιλήνη)  εξακολουθεί να ισχύει, ήτοι η Πέμπτη 4 

Ιουλίου 2019, ώρα 14.00. 

‘Ολες οι έγγραφες (έντυπες) προσφορές που θα περιέλθουν εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με 

τα ανωτέρω, θα πρέπει να περιέλθουν, με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής στην Επιτροπή του Διαγωνισμού 

μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και 

ώρα 09.30.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ.πρ.4122.73-61/1289/4-6-2019 Διακήρυξης 

της ΓΓΑΙΝΠ του ΥΝΑΝΠ, με α/α συστήματος: 75538 (ΑΔΑ:ΩΥΚ14653ΠΩ-ΦΘΨ,ΑΔΑΜ:19PROC005052948). 

                                                                                                                              

Με εντολή Υπουργού 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 

Ευστράτιος Γεωργής 
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