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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25
Αθήνα

A.Π. 10172/06-09-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Περί παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής
Με την από 5.9.2019 ανακοίνωση του αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ΔΥπΑ χορηγήθηκαν
διευκρινίσεις σχετιζόμενες με τη διακήρυξη του Ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού με
ανταγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου για την «Μελέτη,
κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής
διαχείρισης αποβλήτων» (Αριθμός ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005481557, Αριθμός
Συστήματος στην Πλατφόρμα Δημοσίων έργων : 84390), η διεξαγωγή του οποίου έχει
αποφασιστεί με την υπ’ αριθ. 248/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ.
Τούτων δοθέντων και έχοντας υπ’ όψιν τη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Α’
147) καθορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής ορίστηκε η Δεύτερα 23.9.2019 και ώρα 23:59:59 και ως ημερομηνία αποσφράγισης
των αιτήσεων η Τρίτη 24.9.2019 και ώρα 10:00 π.μ..
-

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες υπεβλήθησαν προς δημοσίευση στις υπηρεσίες εκδόσεων
ευρωπαϊκής ένωσης https://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=EL, στις
6.9.2019.

-

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ: http://www.edsna.gr., στον ιστότοπο
(site) του προγράμματος «Διαύγεια» του ΕΔΣΝΑ, και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΣ): http://www.eprocurement.gov.gr, και στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

-

Τα έγγραφα των οποίων το επίκαιρο σχετίζεται με το χρόνο υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις νέες αυτές ημερομηνίες. Αντίστοιχα,
παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για τη χορήγηση διευκρινήσεων.
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-

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη (Αριθμός ανάρτησης στο
ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005481557, Αριθμός Συστήματος στην Πλατφόρμα Δημοσίων έργων : 84390)
και στα Παραρτήματα αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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