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Κάθε ενδιαφερόµενο  

 
 
ΘΕΜΑ:  Ενηµέρωση για την διεξαγωγή του διαγωνισµού µε Νο1/2016 για τη Λειτουργία 
και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Μείζονος Περιοχής 
Θεσσαλονίκης   
 

Σας ανακοινώνουµε ότι ο διαγωνισµός του θέµατος που επρόκειτο να διενεργηθεί στη 
Θεσσαλονίκη στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (Τσιµισκή 98, 4ος όροφος) την 7η Απριλίου 2016, 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ., δεν διεξήχθη λόγω κωλύµατος. 

 Η Επιτροπή του ανωτέρου διαγωνισµού εξέδωσε σχετικό πρακτικό στο οποίο αναφέρει τα 
παρακάτω:  
    « Στη  Θεσσαλονίκη στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (Τσιµισκή 98,  4ος όροφος)   στις 7  
Απριλίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και  ώρα 9.30 π.µ.,  οι  υπογράφοντες  υπάλληλοι  της  
Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.:   

1. Αδαµόπουλος Αλέξανδρος    ως  πρόεδρος 
2. Καµπουρίδης Λάζαρος ως  αντιπρόεδρος 
3. Αγγέλου Γεώργιος ως µέλος               
4. Κωτούλας Κωνσταντίνος ως µέλος               
5. Καλαφάτη Εριφύλη  ως µέλος                           

που αποτελούµε  βάσει της µε αριθ.  19/2016  Απόφασης του ∆.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. την 
Επιτροπή του ανωτέρω ∆ιαγωνισµού, προσήλθαµε στον ως άνω προκαθορισµένο χώρο για 
τη διενέργειά  του. 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο χώρος διεξαγωγής του διαγωνισµού είχε καταληφθεί από 
αριθµό µελών του Σωµατείου Εργαζοµένων της ΕΥΑΘ γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την 
έναρξη της διαδικασίας. Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, όπως και εκπρόσωποι των 
ενδιαφεροµένων εταιρειών, παρέµειναν έξω από τον χώρο µέχρι τις 10.00 πµ (χρόνο λήξης 
της κατάθεσης προσφορών) χωρίς εν τω µεταξύ να αλλάξουν οι συνθήκες που θα καθιστούσαν 
δυνατή την διεξαγωγή του. 
   Ύστερα από τα ανωτέρω η Επιτροπή, αφού συνεδρίασε µυστικά σε παρακείµενο χώρο, 
αποφάσισε οµόφωνα ότι η διεξαγωγή του διαγωνισµού είναι αδύνατη µε του όρους που 
προβλέπονται από την ∆ιακήρυξη και αφού συνέταξε το παρόν εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να 
το ανακοινώσει στους ενδιαφεροµένους και να το διαβιβάσει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση, 
ανακοινώνοντας επίσης ότι προσφορές που ενδεχοµένως κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο ή στο 
Τµήµα Προµηθειών θα επιστραφούν.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ανακοινώνουµε ότι η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 
µετατίθεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25, της ∆ιακήρυξης 1/2016, για την 15η 
Απριλίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10πµ,  στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, 
αίθουσα «Καλλιόπη».  
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