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                                                                                                        Oρεστιάδα,13-07-2020 
                                                                                                         Αρ. Πρωτ.:1207 
Ταχ.Δ/νση  : Αγ.Θεοδώρων 202                                                                                      
Ταχ.Κωδ.   : 68 200 Ορεστιάδα   

Τηλέφωνο  : 2552023474                                         ΕΙΗΓΗΗ 

FAX.          : 2552081422                                                                                              

                                                  ΠΡΟ:    Διοικητικό υμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Ο.                                                             
 
 

Παράταση ή μη για το Διαγωνισμό του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Δ.Κ.  Ν. Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας» 

 

χετ.: Τπ’αριθμόν πρωτ. 1179/08-07-2020 έγγραφο της Εταιρείας Καμελίδης Α.Σ.Ε. 

 

Με την με αριθμ. πρωτ. 1179/08-07-2020 επιστολή της, που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ η Σεχνική Εταιρεία «ΚΑΜΕΛΙΔΗ 
ΑΣΕ», αιτείται παράταση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, με 
την αιτιολογία: 

 Δεν έχει ανάβει στο ΕΗΔΗ το τεύχος Σροποποιήσεων  - Διορθώσεων της 
Διακήρυξης ή και των λοιπών εγγράφων της ύμβασης, με βάση το άρθρο 20Α της 
Διακήρυξης 

 Σα στοιχεία που έχουν ανέβει έως τώρα στο ΕΗΔΗ κρίνονται ελλιπή, καθώς 
λείπουν ουσιώδη στοιχεία του Υακέλου της Δημόσιας ύμβασης του Έργου, όπως: 
- η εγκεκριμένη Προμελέτη του Έργου 
- τυχόν υποστηρικτικές μελέτες (π.χ. γεωτεχνική μελέτη) 
- Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
- κτλ 

 
Η άποψη της Σεχνικής υπηρεσίας για τα παραπάνω είναι η εξής: 

1) Δεν ανέβηκε στο ΕΗΔΗ το Σεύχος Σροποποιήσεων – Διορθώσεων διότι δεν 

υπήρξαν Σροποποιήσεις – Διορθώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20Α της Διακήρυξης. 

2) το ΕΗΔΗ έχουν ανέβει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στα 

πρότυπα Σεύχη Δημοπράτησης της ΕΑΑΔΗΤ σύμφωνα με τα οποία συντάχθηκε η 

παρούσα Διακήρυξη, στο άρθρο 2 της οποίας αναφέρονται τα έγγραφα της 

σύμβασης. 

τα εν λόγω Σεύχη υπάρχει αναρτημένη τόσο η γεωτεχνική μελέτη (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I) 

όσο και η ΑΕΠΟ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ). 

ημειώνουμε ότι η προμελέτη δεν αποτελεί συμβατικό τεύχος και ως εκ τούτου δεν 

αναρτήθηκε εξ αρχής καθότι ουδόλως επηρεάζει τη διαμόρφωση των προσφορών των 

διαγωνιζομένων.  

Θεωρώντας ότι με το έγγραφο σας ζητάτε την προμελέτη ως συμπληρωματική 

πληροφορία σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 της διακήρυξης, αναρτάται η 

προμελέτη στο ΕΗΔΗ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΤΑΟ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ύμφωνα με τα παραπάνω και για λόγους ισοτιμίας και τήρησης των όρων του 

υγιούς ανταγωνισμού, δεν προκύπτει ανάγκη παράτασης στην ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

 

  

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  Σ.Τ. ΔΕΤΑΟ 

 

 

ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ 

ΑΡΧΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
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