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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 620/22/2018 

 

1η Διόρθωση 

Στη παράγραφο 2.4.4 σελ. 21 επί της αρχικής διατύπωσης : “… Οι προσφέροντες πρέπει να 

υπολογίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους με ποσό 

ύψους τουλάχιστον 2% επί του προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς 

Φ.Π.Α., το κόστος αναλωσίμων με ποσό ύψους τουλάχιστον 2% επί του προκηρυσσόμενου 

προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς Φ.Π.Α….”  

Γίνεται η εξής διόρθωση και ισχύει : “… Οι προσφέροντες πρέπει να υπολογίσουν, επί ποινή 

αποκλεισμού, το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους με ποσό ύψους τουλάχιστον 1% επί 

του προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς Φ.Π.Α., το κόστος αναλωσίμων 

με ποσό ύψους τουλάχιστον 10% επί του προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού της παρούσας 

χωρίς Φ.Π.Α….” 

 

2η Διόρθωση 

Στη παράγραφο 2.4.4 σελ. 21 επί της αρχικής διατύπωσης : “… Οι πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές, θα αφορούν εργαζόμενους άνω των 25 ετών με 

τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία (κλίμακα 3 έως 6 έτη προϋπηρεσίας)…” 

Γίνεται η εξής διόρθωση και ισχύει : “… Οι πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές και οι 

ασφαλιστικές εισφορές, θα αφορούν εργαζόμενους άνω των 25 ετών …” 

 

3η Διόρθωση 

Στο Παράρτημα I ΜΕΡΟΣ Δ΄ – Βάρδιες – Αριθμός εργατών σελ. 34 επί της αρχικής διατύπωσης 
του πίνακα : 

ΒΑΡΔΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Πρωινή 07.00 έως 15.00 1 (ένα) 365 ημέρες το χρόνο 

 

Γίνεται η εξής διόρθωση και ισχύει : 

ΒΑΡΔΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Πρωινή 07.00 έως 13.00 1 (ένα) 365 ημέρες το χρόνο 
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4η Διόρθωση 

Στο Παράρτημα II σημείο 3 σελ. 35 επί της αρχικής διατύπωσης :  

“…3. Το προσωπικό καθαριότητας του αναδόχου πρέπει να είναι άνω των 25 ετών με τριετή 

προϋπηρεσία (κλίμακα 3 έως 6 έτη προϋπηρεσίας)…” 

Γίνεται η εξής διόρθωση και ισχύει : 

“…3. Το προσωπικό καθαριότητας του αναδόχου πρέπει να είναι άνω των 25 ετών …” 

 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Π. & Δ.Μ. 
 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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