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Σημείο 1 

Στο άρθρο 2 της ΕΣΥ (σελ. 6), διαγράφεται η ακόλουθη πρόταση: 

«Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στο 
άρθρο 1.5 της παρούσας.» 

 

Σημείο 2 

Στο άρθρο 2 της ΕΣΥ (σελ. 6), το σημείο: 

«Η επεξεργασία 35.000 τόνων αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) και 12.500 τόνων 
προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων ανά έτος για 6 έτη λειτουργίας- με κωδικό ΕΚΑ 20 03 01, 
συμπεριλαμβανομένης και ………….» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Η επεξεργασία 35.000 τόνων αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) και 12.500 τόνων 
προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων ανά έτος για 6 έτη λειτουργίας- με κωδικούς ΕΚΑ που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.8 του Τεύχους 3 Τεχνική Περιγραφή, συμπεριλαμβανομένης και 
………….» 

 

Σημείο 3 

Στο άρθρο 4.1 της ΕΣΥ (σελ. 11) διαγράφονται οι ακόλουθες παράγραφοι (οι οποίες εκ παραδρομής μπήκαν 
στην ΕΣΥ μιας και δεν προκύπτει από τη Διακήρυξη η υποχρέωση συμπληρωματικών εργασιών, επέκτασης 
της ΜΕΑ ή μεταβατικής διαχείρισης):  

«Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς που διαγωνίζονται θα πρέπει να προβούν, με δική τους ευθύνη, 
φροντίδα, δαπάνη, σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, μετρήσεις, ώστε να μπορούν να 
υποδείξουν στην Τεχνική Προσφορά τους πιθανούς χώρους για μελλοντική επέκταση των εγκαταστάσεων 
για παραγωγή δευτερογενών καυσίμων. Οι θέσεις αυτές θα υποδειχθούν στα Σχέδια και στις σχετικές 
τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς όμως, οι αντίστοιχες εργασίες, να αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού, 
ούτε φυσικό, ούτε οικονομικό. 

Παράλληλα οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς που διαγωνίζονται θα πρέπει να προβούν, με δική τους 
ευθύνη, φροντίδα, δαπάνη, σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, μετρήσεις, ώστε να μπορούν να 
υποδείξουν στην Τεχνική Προσφορά Σχέδιο αντιμετώπισης μεταβατικής διαχείρισης των αποβλήτων, έως 
την έναρξη της κανονικής λειτουργίας της εγκατάστασης.» 

 

Σημείο 4 

Στο άρθρο 4.3 της ΕΣΥ (σελ. 13), το ακόλουθο κείμενο: 

«Για την εκπόνηση και υποβολή των μελετών που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο, ο Ανάδοχος πέρα από το 
γενικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα εκπονήσει και ειδικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 
μελετών ή/και ερευνών, συνδυασμένο με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, το οποίο έχει δοθεί κατά την 
φάση της προσφοράς, το οποίο θα υποβάλει για έγκριση μέσα στην προβλεπόμενη από την παρούσα ΕΣΥ 
προθεσμία.» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Για την εκπόνηση και υποβολή των μελετών που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο, ο Ανάδοχος πέρα από το 
γενικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα εκπονήσει και ειδικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 
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μελετών ή/και ερευνών, το οποίο θα υποβάλει για έγκριση μέσα στην προβλεπόμενη από την παρούσα ΕΣΥ 
προθεσμία.» 

 

Σημείο 5 

Στο άρθρο 17 της ΕΣΥ: 

• στη σελ. 27 το ακόλουθο σημείο: 

«Σε κάθε περίπτωση κατά τη σύνταξη του Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής του Έργου θα λαμβάνονται 
υπόψη οι περιορισμοί που αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης και στην προσφορά του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος είναι: 

• Να φαίνεται η σειρά κατασκευής των εργασιών με τις αντίστοιχες τμηματικές προθεσμίες για 
διακεκριμένα τμήματα του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, καθώς και για κάθε άλλο 
ανεξάρτητο τμήμα του έργου. 

• Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργίας τμημάτων του έργου πριν από την ολική περάτωση της 
εργολαβίας. 

• Να είναι συμβατό με το χρονοδιάγραμμα της προσφοράς του, το οποίο τηρεί όλους τους όρους 
του παρόντος τεύχους.» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Σε κάθε περίπτωση κατά τη σύνταξη του Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής του Έργου θα λαμβάνονται 
υπόψη οι περιορισμοί που αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος είναι: 

• Να φαίνεται η σειρά κατασκευής των εργασιών με τις αντίστοιχες τμηματικές προθεσμίες για 
διακεκριμένα τμήματα του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, καθώς και για κάθε άλλο 
ανεξάρτητο τμήμα του έργου. 

• Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργίας τμημάτων του έργου πριν από την ολική περάτωση της 
εργολαβίας.» 

 

• στη σελ. 28 το ακόλουθο σημείο: 

«Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου και της δοκιμαστικής λειτουργίας του εντός της οποίας θα 
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες, κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας και θα έχει εκδοθεί η 
“βεβαίωση περάτωσης” κατασκευαστικών εργασιών (ΜΕΡΟΣ Ι της σύμβασης) σύμφωνα με το άρθρο 168 
του Ν.4412/2016, είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες και θα ορίζεται στην προσφορά του, με 
αφετηρία μέτρησης την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου και της δοκιμαστικής λειτουργίας του εντός της οποίας θα 
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες, κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας και θα έχει εκδοθεί η 
“βεβαίωση περάτωσης” κατασκευαστικών εργασιών (ΜΕΡΟΣ Ι της σύμβασης) σύμφωνα με το άρθρο 168 
του Ν.4412/2016, είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με αφετηρία μέτρησης την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα» 

 

• στη σελ. 29, στις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες, το ακόλουθο σημείο: 

«Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης θα υποβληθεί  
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……………………….. 

β) το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του άρθρου 37 της παρούσης» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης θα υποβληθεί  

……………………….. 

β) το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του άρθρου 36 της παρούσης» 

 

• στη σελ. 29-30 το ακόλουθο σημείο: 

«Μέσα σε διάστημα το πολύ είκοσι τέσσερις (24) μήνες (ή το διάστημα που θα έχει δηλωθεί στη προσφορά 
του Αναδόχου) από την υπογραφή της σύμβασης …………………». 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Μέσα σε διάστημα το πολύ είκοσι τέσσερις (24) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης …………………». 

 

• στη σελ. 30, στις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, το ακόλουθο σημείο: 

«Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης  ο Ανάδοχος 
υποβάλλει ή/και παραδίδει: 

• …………………………….. 

• Οριστικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (αν κατά την υπογραφή της σύμβασης υπεβλήθη μόνον το 
COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Άρθρων 33-34 της παρούσας και τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας.» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης  ο Ανάδοχος 
υποβάλλει ή/και παραδίδει: 

• …………………………….. 

• Οριστικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (αν κατά την υπογραφή της σύμβασης υπεβλήθη μόνον το 
COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Άρθρου 36 της παρούσας και τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας.» 

 

• στη σελ. 30 διαγράφεται το ακόλουθο σημείο: 

«Να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του Έργου που αφορούν στην επιφάνεια του απορριμματικού ανάγλυφου 
του ενεργού κυττάρου (εφόσον κάνει χρήση αυτού) κατά τη φάση του διαγωνισμού, αλλά και στην μελέτη 
εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη του τη μεταβολή του ανάγλυφου που θα επέλθει» 

 

Σημείο 6 

Στο άρθρο 27.3 της ΕΣΥ (σελ. 46), η ακόλουθη πρόταση: 

«Το τελικό περιεχόμενο των εκθέσεων θα προσδιορισθεί από τον Ανάδοχο στην τεχνική του προσφορά και 
στη μελέτη εφαρμογής του Έργου.» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
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«Το τελικό περιεχόμενο των εκθέσεων θα προσδιορισθεί από τον Ανάδοχο στη μελέτη εφαρμογής του 
Έργου.» 

 

Σημείο 7 

Στο άρθρο 28.2.1 της ΕΣΥ (σελ. 52-53), ο πίνακας: 

«Α/Α Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων 

1 Διευθυντής λειτουργίας 1 

2 Χημικός Μηχανικός 1 

3 Χειριστές 13 

4 Οδηγοί 9 

5 Συντηρητής  5 

6 Εργάτης γενικών καθηκόντων 17 

 Σύνολο 46 

 

αντικαθίσταται με τον ακόλουθο: 

Περιγραφή Ποσότητα 

Υπεύθυνος μηχανικός (Διευθυντής λειτουργίας) 1 

Μηχανικοί λειτουργίας  9 

Μηχανικοί βάρδιας 2 

Οδηγοί, Χειριστές 7 

Εργοδηγοί 5 

Διοικητικό προσωπικό 6 

Εργάτης γενικών καθηκόντων 16 

Σύνολο 46 

 

όπως αναφέρεται και στο Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού. 

 

Σημείο 8 

Στο άρθρο 36 της ΕΣΥ: 

• στο άρθρο 36.1, το σημείο 9: 

«Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να καλύπτουν 
κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στα άρθρα 37.2-
37.5 και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 37.6 του παρόντος Άρθρου.» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να καλύπτουν 
κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στα άρθρα 36.2-
36.5 και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.» 

 

• στο άρθρο 36.2, το σημείο 3:  

«Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, θα ισχύσουν τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 37.2.2 τους παρούσας, με τη διευκρίνιση ότι οι τόκοι υπερημερίας θα 





 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

 

 
υπολογίζονται:» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος θα 
επιβαρύνεται με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας, με τη διευκρίνιση ότι οι τόκοι υπερημερίας θα 
υπολογίζονται:» 

 

• στο άρθρο 36.3 (σελ. 71) το ακόλουθο σημείο: 

«Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού, της 
ασφαλιστικές συμβάσεις των άρθρων 34.4 και 34.6. Δεκτή γίνεται της επίσημη βεβαίωση ασφάλισης 
της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy)» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού, της 
ασφαλιστικές συμβάσεις των άρθρων 36.4 και 36.5. Δεκτή γίνεται της επίσημη βεβαίωση ασφάλισης 
της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy)» 

 

• στο άρθρο 36.4 (σελ. 72) το ακόλουθο σημείο: 

«Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από προς αιτίες που 
θεμελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 47 προς παρούσας.» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από προς αιτίες που 
θεμελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 48 προς παρούσας.» 

 

Σημείο 9 

Στο Τεύχος 6.1.: Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) του ΚΜΕ, το σημείο : 

«Διαστασιολόγηση σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης, με χημικοτεχνικούς και υδραυλικούς (βαρυτικά δίκτυα, 
αντλιοστάσια, δίκτυα αέρα) υπολογισμούς της εγκατάστασης επεξεργασίας σε συνδυασμό με το έλεγχο 
της επάρκειας της υφιστάμενης μονάδας.» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Διαστασιολόγηση σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης, με χημικοτεχνικούς και υδραυλικούς (βαρυτικά δίκτυα, 
αντλιοστάσια, δίκτυα αέρα) υπολογισμούς της εγκατάστασης επεξεργασίας.» 

 

Σημείο 10 

Στο Τεύχος 2.1.: Τεχνική περιγραφή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Απορριμμάτων, του ΚΜΕ, το σημείο: 

«Σχέδια 

• Σχέδια κατόψεων όλων των επιμέρους τμημάτων της ΜΕΑ που θα περιλαμβάνουν το σύνολο του 
βασικού  εξοπλισμού επεξεργασίας και διεργασιών (σε κατάλληλες κλίμακες)» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Σχέδια 
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• Σχέδια κατόψεων όλων των επιμέρους τμημάτων της ΜΕΑ που θα περιλαμβάνουν το σύνολο του 
εξοπλισμού επεξεργασίας και διεργασιών (σε κατάλληλες κλίμακες)» 

 

Σημείο 11 

Στο Τεύχος 3 του ΚΜΕ, τα ακόλουθα: 

«ΤΕΥΧΟΣ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Α. (ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) 

Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί στα τμήματα 
επεξεργασίας και των διασυνδέσεων (όπου απαιτείται) για τις ανάγκες της επεξεργασίας των 
απορριμμάτων και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας του συνόλου του βασικού εξοπλισμού όλων των επιμέρους 
τμημάτων  

• Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές (όπως διαστάσεις, ισχύς κλπ) του συνόλου του βασικού 
εξοπλισμού όλων των επιμέρους τμημάτων 

• Τεχνικά φυλλάδια του συνόλου του παραγωγικού εξοπλισμού (prospectus), δηλαδή του εξοπλισμού 
που σημειώνεται στα διαγράμματα ροής. Τα τεχνικά φυλλάδια μπορούν να αποδοθούν και στην 
Αγγλική γλώσσα.» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«ΤΕΥΧΟΣ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Α.  

Το τεύχος αυτό θα περιλαμβάνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί στα τμήματα 
επεξεργασίας και των διασυνδέσεων (όπου απαιτείται) για τις ανάγκες της επεξεργασίας των 
απορριμμάτων και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού όλων των επιμέρους τμημάτων  

• Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές (όπως διαστάσεις, ισχύς κλπ) του συνόλου του εξοπλισμού 
όλων των επιμέρους τμημάτων 

• Τεχνικά φυλλάδια του συνόλου του παραγωγικού εξοπλισμού (prospectus), δηλαδή του εξοπλισμού 
που σημειώνεται στα διαγράμματα ροής. Τα τεχνικά φυλλάδια μπορούν να αποδοθούν και στην 
Αγγλική γλώσσα.» 

 

Σημείο 12 

Στο Τεύχος 3: Τεχνική Περιγραφή (Κεφ 10.4 Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων, σελ 48), η ακόλουθη 
παράγραφος: 

«Η περίσσεια του νερού θα διοχετευτεί α) κατά τους μήνες που υπάρχει ανάγκη σε νερό άρδευσης στο 
σύστημα άρδευσης της ΟΕΔΑ αφού εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες επαναχρησιμοποίησης. Τα 
επεξεργασμένα νερά που θα οδηγούνται προς άρδευση θα έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για περιορισμένη άρδευση (Πίνακας 1 
Παραρτήματος Ι ΚΥΑ 145116). Για τον λόγο αυτό τουλάχιστον για την επεξεργασία της περίσσειας του νερού 
θα πρέπει να εγκατασταθούν συστήματα προχωρημένης επεξεργασίας των νερών με μεμβράνες UF ή/και 
αντίστροφης ώσμωσης. β) κατά τους λοιπούς μήνες δύναται να μεταφερθούν στην υφιστάμενη ΕΕΣ του 
αποκατεστημένου ΧΥΤΑ προς περαιτέρω διαχείριση.» 

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
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«Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (περίσσεια νερού) θα διοχετεύονται α) κατά τους μήνες που υπάρχει 
ανάγκη σε νερό άρδευσης στο σύστημα άρδευσης της ΟΕΔΑ αφού εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες 
επαναχρησιμοποίησης. Τα επεξεργασμένα νερά που θα οδηγούνται προς άρδευση θα έχουν τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για περιορισμένη άρδευση 
(Πίνακας 1 Παραρτήματος Ι ΚΥΑ 145116). Για τον λόγο αυτό τουλάχιστον για την επεξεργασία της περίσσειας 
του νερού θα πρέπει να εγκατασταθούν συστήματα προχωρημένης επεξεργασίας των νερών με μεμβράνες 
UF ή/και αντίστροφης ώσμωσης. β) ως βιομηχανικό νερό για τις ανάγκες της εγκατάστασης.» 

 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 20Α παράγραφος 3 της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα διαπιστώνει την ύπαρξη 
επουσιωδών σφαλμάτων στα έγγραφα της Σύμβασης και ως εκ τούτου προβαίνει στη σύνταξη Τεύχους 
τροποποιήσεων / διορθώσεων. Το Τεύχος θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν 
τα έγγραφα της Σύμβασης και θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
 
Η Αναθέτουσα κρίνει επίσης ότι η διεξαγωγή της δημοπρασίας πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 
μεταγενέστερο χρόνο ήτοι στις 11/06/2021 με την αντίστοιχη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

 

 
Η Πρόεδρος 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
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