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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα οργανωθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, επίσκεψη – ενημέρωση στην περιοχή του έργου στις 29/03/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 

π.μ. Η συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην εν λόγω διαδικασία είναι υποχρεωτική , προκειμένου αποδεδειγμένα να έχουν λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων του τόπου 

κατασκευής του έργου. Το σημείο συνάντησης θα είναι η περιοχή Παρέμβασης Π1 οδού Ελ Αλαμέιν στο Χαλάνδρι. 

Οι  οικονομικοι φορείς  οφείλουν  να  γνωστοποιήσουν  το  ενδιαφέρον  τους  για  συμμετοχή  με σχετική επιστολή στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (email 

dimoprasies@halandri.gr) ή μεσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, έως 1 ημέρα πριν την επίσκεψη – ενημέρωση. Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος δε δύναται 

για λόγους ανωτέρας βίας να παρευρεθεί την προκαθορισμένη ημέρα θα οριστεί άλλη ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση  το πολύ 5 ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. Θα πρέπει να επισημανθεί  ότι στην περίπτωση αυτή θα έχει παρέλθει η ημερομηνία (31.03.2022) που ο οικονομικός φορέας θα 

μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες. Για την συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην παραπάνω διαδικασία θα δοθεί βεβαίωση 

συμμετοχής , αντίγραφο της οποίας θα υποβληθεί με την προσφορά του συμμετέχοντα. 

Οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς  θα πρέπει στην επιστολή τους να αναφέρουν τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό που θα παρευρεθεί στην επίσκεψη. Στη συνέχεια η 

Τεχνική Υπηρεσία θα εκδόσει για τον οικονομικό φορέα βεβαίωση επίσκεψης.  

Επιπλέον ο οικονομικός φορέας  θα πρέπει να δηλώσει με Υ/Δ που θα υποβάλει ότι « ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν μηχανικός παρευρέθη σε επίσκεψη ενημέρωσης 

και ότι ο οικονομικός φορέας έλαβε πλήρη γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα». 

Η βεβαίωση επίσκεψης και η Υ/Δ του οικονομικού φορέα  θα περιλαμβάνεται στα «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του φακέλου προσφοράς που θα υποβάλλει 

ηλεκτρονικά ο οικονομικός φορέας (βλ. άρθρο 22Α.4 & 24 Όρων Διακήρυξης).  
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