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Αθήνα, 11/01/2019 

 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Δ.Α.Η.Δ.  621/37/2018 

1η Διόρθωση 

Στο άρθρο 1.3 στη σελίδα 5 επί της αρχικής διατύπωσης : “Αντικείμενο της σύμβασης η 

προετοιμασία - παρασκευή και παροχή γευμάτων για τη σίτιση δικαιούχων στις Φοιτητικές 

Εστίες Θεσσαλονίκης, στα μαγειρεία - εστιατόρια των οποίων οι νόμιμες για τη λειτουργία  

άδειες, θα εκδοθούν ή θα μεταβιβασθούν με φροντίδα του αναδόχου αμέσως μετά την 

κατακύρωση του Διαγωνισμού.”  

Γίνεται η εξής διόρθωση και ισχύει : “Αντικείμενο της σύμβασης η προετοιμασία - 

παρασκευή και παροχή γευμάτων για τη σίτιση δικαιούχων στις Φοιτητικές Εστίες 

Θεσσαλονίκης ” 

2η Διόρθωση 

Στο Παράρτημα Ι / Τεχνική Προδιαγραφή / Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου στη σελίδα 38 
επί της αρχικής διατύπωσης : “Ως χώρος παροχής υπηρεσιών της παρούσας ορίζονται οι 
κτιριακές εγκαταστάσεις των μαγειρείων – εστιατορίων σύμφωνα με τον πίνακα : 

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ NUTS 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ Α΄,Β΄,Γ΄ ΦΕΘ 
ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 17 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
EL 522 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Δ΄ ΦΕΘ 
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 11 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
EL 522 

 

Στη Δ΄Φ.Ε.Θ. δε θα παρασκευάζεται φαγητό παρά μόνο θα σερβίρεται. Το φαγητό θα 
μεταφέρεται με όχημα του Αναδόχου από το μαγειρείο της Α΄Φ.Ε.Θ. . Το κόστος μεταφοράς 
βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

 

Γίνεται η εξής διόρθωση και ισχύει :  “Ως χώρος παροχής υπηρεσιών της παρούσας ορίζονται 
οι κτιριακές εγκαταστάσεις των μαγειρείων – εστιατορίων σύμφωνα με τον πίνακα : 

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ NUTS 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ Α΄,Β΄,Γ΄ ΦΕΘ 
ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 17 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
EL 522 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Δ΄ ΦΕΘ 
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 11 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
EL 522 
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Η έκδοση άδειας λειτουργίας του χώρου παροχής υπηρεσιών αποτελεί αρμοδιότητα και 

ευθύνη του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κατά την ειδικότερη νομοθεσία και όρους που ισχύουν για την 

έκδοση άδειας λειτουργίας χώρων εστίασης και του εφαρμοζόμενου στην παρούσα 

θεσμικού πλαισίου, όπως περιγράφεται στον όρο 1.4 αυτής. 

Στη Δ΄Φ.Ε.Θ. δε θα παρασκευάζεται φαγητό παρά μόνο θα σερβίρεται. Το φαγητό θα 
μεταφέρεται με όχημα του Αναδόχου από το μαγειρείο της Α΄Φ.Ε.Θ. . Το κόστος μεταφοράς 
βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

 

 

 

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