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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΗ

    :ΟΔήμαρ. Πρχος Μεγαλόπολης έχοντας υπόψη:Μεγαλόπολη  01ς Μεγαλόπολης έχοντας υπόψη: έχοντ.:ας Μεγαλόπολης έχοντας υπόψη: υπόψη  01
1)  .  Την αρι Π. Κεφάλα 10θμ. 11855/19-10-2021    δι Π. Κεφάλα 10ακήρυ και Π. Κεφάλα 10ξη ανοι Π. Κεφάλα 10κτού ηλεκτρονι Π. Κεφάλα 10κού δι Π. Κεφάλα 10αγωνι Π. Κεφάλα 10σμ. ού

    γι Π. Κεφάλα 10α το έργο μ. ε τίτλο «   . .   (ΟΙΚΙΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΗ ΤΚ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΦΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΗ
)Β΄) »  και Π. Κεφάλα 10

2)       Το σχετι Π. Κεφάλα 10κό δι Π. Κεφάλα 10αγωνι Π. Κεφάλα 10σμ. ό μ. ε συ και Π. Κεφάλα 10στημ. ι Π. Κεφάλα 10κό αρι Π. Κεφάλα 10θμ. ό 183834    που και Π. Κεφάλα 10 έχει Π. Κεφάλα 10 καταχωρηθεί στη
   . . . . . δι Π. Κεφάλα 10αδι Π. Κεφάλα 10κτυ και Π. Κεφάλα 10ακή πύλη του και Π. Κεφάλα 10 Ε Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ Η Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ http://www.promitheus.gov.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Ότι Π. Κεφάλα 10 σε ότι Π. Κεφάλα 10 αφόρα την προσκόμ. ι Π. Κεφάλα 10ση σε έντυ και Π. Κεφάλα 10πη μ. ορφή της: Μαριάννα Μάρκου  εγγυ και Π. Κεφάλα 10ητι Π. Κεφάλα 10κής: Μαριάννα Μάρκου  επι Π. Κεφάλα 10στολής: Μαριάννα Μάρκου  

  3.5. )   : «ι Π. Κεφάλα 10σχύει Π. Κεφάλα 10 το β) της διακήρυξης ήτοι: « της: Μαριάννα Μάρκου  δι Π. Κεφάλα 10ακήρυ και Π. Κεφάλα 10ξης: Μαριάννα Μάρκου  ήτοι Π. Κεφάλα 10         Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αργότερο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα πριν από την ημερομηνία και ώρα από την από την ημερομηνία και ώρα ημερο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα μην από την ημερομηνία και ώρα ία και ώρα

       18  , απο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα σφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, των από την ημερομηνία και ώρα προ αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα σφο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα ρών από την ημερομηνία και ώρα πο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα υ ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, ο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα ρίζεται στο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα άρθρο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα της των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, παρο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα ύσας των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, 

 προ αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα σκο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα μίζο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα ν από την ημερομηνία και ώρα ται   στην από την ημερομηνία και ώρα Αν από την ημερομηνία και ώρα αθέτο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα υ ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, σα Αρχήi, με ευ ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, θύν από την ημερομηνία και ώρα η  το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα υ ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, ο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα ικο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα ν από την ημερομηνία και ώρα ο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα μικο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα ύ φο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα ρέα  ο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα ι

  ,      , πρωτότυ ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, πες των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, εγγυ ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, ήσεις των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, συ ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, μμετο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα χής των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, πλην από την ημερομηνία και ώρα των από την ημερομηνία και ώρα εγγυ ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, ήσεων από την ημερομηνία και ώρα πο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα υ ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, εκδίδο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα ν από την ημερομηνία και ώρα ται ηλεκτρο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα ν από την ημερομηνία και ώρα ικά

     ».άλλως των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, η προ αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα σφο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα ρά απο αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα ρρίπτεται ως των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, απαράδεκτη

                                                                     

  Ο Δήμαρ. Πρχος Μεγαλόπολης έχοντας υπόψη:

 Αθανάσιος Μεγαλόπολης έχοντας υπόψη: Χρ. Πριστ.:ογιαννόπουλος Μεγαλόπολης έχοντας υπόψη:
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i             Αν η δι Π. Κεφάλα 10εύθυ και Π. Κεφάλα 10νση της: Μαριάννα Μάρκου  υ και Π. Κεφάλα 10πηρεσίας: Μαριάννα Μάρκου  που και Π. Κεφάλα 10 τηρεί το πρωτόκολλο της: Μαριάννα Μάρκου  Αναθέτου και Π. Κεφάλα 10σας: Μαριάννα Μάρκου  Αρχής: Μαριάννα Μάρκου  
       1,    είναι Π. Κεφάλα 10 δι Π. Κεφάλα 10αφορετι Π. Κεφάλα 10κή από την αναφερόμ. ενη στο άρθρο αναγράφεται Π. Κεφάλα 10 στο παρόν σημ. είο

  .η σχετι Π. Κεφάλα 10κή δι Π. Κεφάλα 10εύθυ και Π. Κεφάλα 10νση
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