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ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών       
  

Ταχ. Δ/νση     : Βασ. Κων/νου 11    
Τ.Κ.               : 682 00   
Πληροφορίες  : Καλεντζίδης Βλάσης   
Τηλ.               : 25523 50360   
Fax                : 25520 29966   
E-mail : vlasis@orestiada.gr   
  

 
  

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικά στοιχεία στα πλαίσια της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού μελέτης: 
Τεχνική μελέτη για την επισκευή Ιρλανδικής διάβασης Καστανέων του Δήμου 
Ορεστιάδας» 
 
Στο τεύχος διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης του θέματος και στο άρθρο 22.2 
εκ παραδρομής δεν αναγράφηκαν τα σωστά πτυχία των μελετητών. 
 
Συγκεκριμένα: 
Α. Αντί του εσφαλμένου: 
22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους: 
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  
1. στην κατηγορία μελέτης 8, πτυχία τάξεων Α ή άνω 
 
Διορθώνεται ως εξής: 
22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους: 
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  
1. για την κατηγορία Μελέτης 16, πτυχία τάξεων Α ή άνω 
2. για την κατηγορία Μελέτης 10, πτυχία τάξεων Α ή άνω 
3. για την κατηγορία Μελέτης 13, πτυχία τάξεων Α ή άνω 
4. για την κατηγορία Μελέτης 27, πτυχία τάξεων Α ή άνω  
 
Β. Αντί του εσφαλμένου: Για την κατηγορία μελέτης 8, βιογραφικά σημειώματα με τα οποία 
αποδεικνύονται τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 19.3  
 
Διορθώνεται ως εξής: 
Για τις κατηγορίες Μελετών 16, 10, 13 και 27, βιογραφικά σημειώματα με τα οποία αποδεικνύονται 
τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 19.3  
  
Κατά τα άλλα ισχύει η διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 27132/04-12-2020 όπως 
έχει και όπως έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 

 
Ο Αν. Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
 

 

Καλεντζίδης Βλάσης 
Χημικός Μηχανικός 

 

 

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 
Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό 
Χρόνος Διατήρησης: Τριετία 
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