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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Σ.Η.Δ. ΔΠΝ/4003154 

(Α.Δ.Α.Μ. 19PROC005742543) 

 

 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους την έκδοση Συμπληρώματος Νο 2, του 

Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, ΔΠΝ/4003154, 

ανάδειξης Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Μεταφορά υλικών (στροφεία, στύλους, Μ/Σ, 

διάφορα υλικά) από τις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ στον Ασπρόπυργο (Παραλία Ασπροπύργου 

και Καλιστήρι) και τις Αποθήκες των προμηθευτών που βρίσκονται εντός του Λεκανοπεδίου 

Αττικής (μέχρι Κόρινθο και Οινόφυτα) προς την Περιφερειακή Αποθήκη Κρήτης του 

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ και αντίστροφα», που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ανωτέρω Διακήρυξης, (Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις 

[CPV] 60000000-8), ως προς τα εξής: 

 

1. Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, μετά από την πρώτη 

παράταση που δόθηκε με το Συμπλήρωμα Νο 1, με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE» μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr  του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών. 

 

Αρχική ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών με χρήση της πλατφόρμας 

«sourceONE» μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr  του Συστήματος 

ήταν η 20.11.2019 και ώρα 14.30μμ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών ήταν η 25.11.2019 και ώρα 10.30πμ. 

 

Πρώτη παράταση της ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών με το 

Συμπλήρωμα Νο 1, με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE» μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.marketsite.gr  του Συστήματος ήταν η 12.12.2019 και ώρα 14.30μμ. Ως 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 16.12.2019 και 

ώρα 10.30πμ. 

 

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, με χρήση της πλατφόρμας 

«sourceONE» μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr του Συστήματος 

ορίζεται η 15.01.2020 και ώρα 14.30μμ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών ορίζεται η 20.01.2020 και ώρα 10.30πμ. 

 

2. Όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης που δεν τροποποιούνται με το παρόν 

Συμπλήρωμα Νο 2, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν. 

 

Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, (www.deddie.gr). 

 

 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΝ 

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 
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