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ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο Προσφέροντα
Οικ. Φορέα για το Διαγωνισμού  
Ανάθεσης Σύμβασης Μελέτης - 
Κατασκευής του έργου, με α/α 
159707

Ανάρτηση στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα/  portal   Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  . για τον 
Διαγωνισμό α/α 159707 και σχετική 
Αποστολή στην ενέργεια “Επικοινωνία” 
του συγκεκριμένου Διαγωνισμού

ΘΕΜΑ:  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ προς τους  προσφέροντες του με

α/α  159707  Διαγωνισμού  ΕΣΗΔΗΣ,  για  την  ανάθεση

σύμβασης μεκλετης - κατασκευής του έργου με τίτλο:

«Έργα  επεξεργασίας  και  διάθεσης  λυμάτων  Τ.Κ.

Ολύνθου  Δήμου  Πολυγύρου  » για    την  Διαδικασία  

Διενέργειας της Διαβούλευσης

Σχετ.  : α)  Η με αρ. πρωτ. Φ6στ/2672/5-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΒ8ΩΞΜ-Ρ48) Διακήρυξη

Ανοικτής  Διαδικασίας  για  την  ανάθεση   Σύμφασης  Μελέτης  -

Κατασκευής  του έργου 

Σε συνέχεια της παρ. 2 του άρθρου 20Α, της παραπάνω (α) σχετικής Διακήρυξης,

που αφορά στην  Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης

για  την  ανάθεση   Σύμφασης  Μελέτης  -  Κατασκευής  έργου  του  θέματος,  σας

ενημερώνουμε  πως  λόγω  των  έκτακτων  περιοριστικών  μέτρων  που  είναι  σε
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εφαρμογή στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της πανδημίας από

τον Sars-Covid 19,  καλείστε  όπως και αφού λάβετε γνώση για το έργο, την σχετική

τεχνική μελέτη και τα υπόλοιπα  τεύχη και στοιχεία  δημοπράτησης, οικονομικά και

συμβατικά,  όπως  αυτά  έχουν  ήδη  αναρτηθεί  στο portal του  με  α/α  159707

Διαγωνισμού  ΕΣΗΔΗΣ και  στην  Ιστοσελίδα  του  Δήμου,   να

υποβάλετε/αναρτήσετε  ηλεκτρονικά  στην  Πλατφόρμα  ΕΣΗΔΗΣ  συγκεκριμένο

τεύχος  παρατηρήσεων σας   όπου και  θα σχολιάζεται  η  ορθότητα  της  λύσης,  το

εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων

της σύμβασης. 

Η  συμμετοχή  σας  στην  παραπάνω  υποβολή/ανάρτηση  του  τεύχους

παρατηρήσεων  είναι  προαιρετική,  και  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  εντός δέκα  (10)

ημερών από την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021  (δηλ. έως και την Παρασκευή 25 Μαρτίου

2021).  

Παραμένουμε  συνεχώς  στην  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  πληροφορία  ή/και

διευκρίνιση . 

                       

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 

κ.α.α
Παπασαραφιανός Γεώργιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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