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Ανακοινώνουµε ότι η Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοµού Σερρών − 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία µε απόφαση του ∆Σ της παρατείνει την προθεσµία υποβολής 
των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ∆ιαγωνισµό Επιλογής Ιδιωτικού Φορέα 
Σύµπραξης µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο για το έργο «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριµµάτων Νοµού Σερρών» - Α’ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
(Προεπιλογή) µέχρι την 26

η
 Ιουνίου 2012, ηµέρα Τρίτη και τοπική ώρα (GMT+2): 12.00.  

Κατόπιν τούτου η παράγραφος 12.1 της προκήρυξης έχει ως εξής «Για την έγκυρη συµµετοχή 
στη διαδικασία, οι Ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν, µε τρόπο σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της 
παρούσας, το φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 26η Ιουνίου 2012, ηµέρα Τρίτη και 
τοπική ώρα (GMT+2): 12.00. Φάκελοι, που τυχόν υποβάλλονται εκπρόθεσµα, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτοι.» 

Παραλαβή της προκήρυξης του διαγωνισµού µέχρι και δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές πριν 

από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι έως και 

11 Ιουνίου 2012, από την Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοµού Σερρών − 

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία,  ∆.K.  Μητρουσίου ∆ήµου Σερρών, ΤΚ 62100, τηλ: +30 

2321051404, φαξ: +30 2321051404, email: esans@otenet.gr. Αντίτιµο: 300 ευρώ. 

Πληροφορίες: κα. ∆έσποινα Σαµαρά. Υποβολή συµπληρωµατικών ερωτήσεων και 

διευκρινίσεων έως δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την παραλαβή της προκήρυξης 

προσκοµίζεται απλή εξουσιοδότηση µε τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του 

ενδιαφεροµένου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη και 

ταχυδροµικώς, εφ’ όσον προηγουµένως έχουν προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 

αναγκαία δικαιολογητικά και έχουν καταβάλλει το αντίτιµο και τη δαπάνη για την ταχυδροµική 

αποστολή της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει την προκήρυξη µέσω ταχυδροµείου ή 

υπηρεσίας ταχυµεταφορών, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή της 

στον ενδιαφερόµενο. 

Ηµεροµηνία αποστολής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε: 21.05.2012 
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