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Τμήμα Μελετών & Έργων

Καβάλα, 11/11/2021
Α. Π.: 31607

Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή

Θέμα : ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 4 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ».

Αναφορικά με τα τηλεφωνικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο παράδοσης των προτάσεων διευκρινίζουμε ότι:
Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνει στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4, Τ.Κ. 65403, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 8:00 έως 15:00, πριν την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων, καμία συμμετοχή δεν γίνεται δεκτή.
Δεκτές γίνονται, επίσης, συμμετοχές που αποστέλλονται στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής εμπρόθεσμα με
το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη στην περίπτωση αυτή του διαγωνιζόμενου
για την έγκαιρη παράδοση και υποβολή και με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία των
συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ότι για τους συμμετέχοντες που θα αποστείλουν τη μελέτη τους ταχυδρομικά ή
μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, θα πρέπει να κατατεθεί εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο της Διοργανώτριας
Αρχής, και ως ώρα παράδοσης θα ληφθεί υπόψη η αναγραφόμενη ώρα παράδοσης του φακέλου στο
ταχυδρομείο ή στην ιδιωτική εταιρεία μεταφορών, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη.
Σε όσους παραδίδουν τις συμμετοχές απευθείας στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής, θα δίνεται απόδειξη
που θα αναγράφει τον χαρακτηριστικό κωδικό επιλογής του συμμετέχοντα και την ημερομηνία παραλαβής της.
Επιπλέον στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας θα είναι αναρτημένα στοιχεία παλαιότερων κυκλοφοριακών
μελετών που ενδεχομένως να περιέχουν στοιχεία χρήσιμα για το στάδιο ανάθεσης της μελέτης.
https://kavala.gov.gr/kavala-simera/diagvnismoi-ergvn-promhtheivn/trexontes-diagwnismoi
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