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Αθήνα, 11/01/2019 

 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Δ.Α.Η.Δ.  621/43/2018 

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 στη Φοιτητική 

Εστία Ξάνθης που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη στη Ξάνθη (NUTS EL 512).  Η νόμιμη για 

τη λειτουργία  άδεια του  μαγειρείου - εστιατορίου της Φ.Ε.Ξ., θα εκδοθεί ή θα μεταβιβασθεί 

με φροντίδα του αναδόχου αμέσως μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 55300000-3.”  

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

παρασκευή και παροχή γευμάτων για τη σίτιση δικαιούχων στη Φοιτητική Εστία Ξάνθης που 

εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη στη Ξάνθη (NUTS EL 512).   

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 55300000-3. ” 

2η Διόρθωση 

Στο Παράρτημα Ι / Τεχνική Προδιαγραφή / Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου στη σελίδα 37 
επί της αρχικής διατύπωσης : “Ως χώρος παροχής υπηρεσιών της παρούσας ορίζονται οι 
κτιριακές εγκαταστάσεις του μαγειρείου – εστιατορίου της Φοιτητικής Εστίας Ξάνθης που 
εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης (NUTS EL 512).  

Ο αριθμός των δικαιούχων δωρεάν σίτισης είναι 568.  

 

Γίνεται η εξής διόρθωση και ισχύει :  “ Ως χώρος παροχής υπηρεσιών της παρούσας ορίζονται 

οι κτιριακές εγκαταστάσεις του μαγειρείου – εστιατορίου της Φοιτητικής Εστίας Ξάνθης που 

εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης (NUTS EL 512). 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. 

Ο αριθμός των δικαιούχων δωρεάν σίτισης είναι 568.” 

 

 

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

 

http://www.inedivim.gr/
mailto:tm-promitheion@inedivim.gr

