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ΘΕΜΑ: Απόφαση ακύρωσης 

«Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» 

(Καλαθοφόρο όχημα με ύψος εργασίας τουλάχιστον 28m)

Έχοντας υπόψη : 

1. Τη με αριθμό πρωτ.: 2947

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού

2. Τη με αριθμό ανάρτησης 

θέματος, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

3. Τον Αύξοντα Συστημικό Αριθμό 

πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Τη ματαίωση της διενέργειας 

συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» (Καλαθοφόρο 

όχημα με ύψος εργασίας τουλάχιστον 28m)

την 22
η 

 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. 

διαγωνισμού με τους όρους 

Επιτροπής του Δήμου Νέστου.

 

ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                 

Χρυσούπολη,

Αριθ. Πρωτ.

Αριθμός Απ

 

Απόφαση ακύρωσης διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» 

(Καλαθοφόρο όχημα με ύψος εργασίας τουλάχιστον 28m)

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο Δήμαρχος Νέστου 

2947/03-03-2021 περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑ:

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του θέματος, 

ανάρτησης 21PROC008227833 2021-03-03 Διακήρυξη 

θέματος, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,  

Αύξοντα Συστημικό Αριθμό 107185 που έλαβε ο ανωτέρω διαγωνισμός στην διαδικτυακή 

omitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

η ματαίωση της διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» (Καλαθοφόρο 

όχημα με ύψος εργασίας τουλάχιστον 28m), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. και την επανάληψη της διενέργειας 

διαγωνισμού με τους όρους που θα εγκριθούν σε μεταγενέστερη απόφαση της Οικονομ

Επιτροπής του Δήμου Νέστου. 

Ο Δήμαρχος Νέστου 

 

 

Μιχαηλίδης Σάββας 

1 από 1

                                                                                        

Χρυσούπολη,04/03/2021. 

Πρωτ.:3027 

Απόφασης:946 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο :  

Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» 

(Καλαθοφόρο όχημα με ύψος εργασίας τουλάχιστον 28m)» 

(ΑΔΑ: 9ΓΠΕΩΚΣ-ΒΞ0) για τη 

του θέματος,  

Διακήρυξη της προμήθειας του 

που έλαβε ο ανωτέρω διαγωνισμός στην διαδικτυακή 

διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια 

συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» (Καλαθοφόρο 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

ην επανάληψη της διενέργειας του 

απόφαση της Οικονομικής 

ΑΔΑ: 9ΟΝ1ΩΚΣ-Χ3Φ
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