
 
       

 
Θέμα :  « Ορθή επανάληψη επί της  Διακήρυξης  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας 
με α/α  ΕΣΗΔΗΣ 178958 »       

 

- Στην σελίδα 9 της Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου του έργου με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Διοικητήριο της ΠΕ 

Θεσπρωτίας, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο ΚΕΔΑΣΥ 

Θεσπρωτίας διάρκειας δύο ετών 2023 και 2024», αντικαθίστανται στο ορθό το σημείο Β της 

παραγράφου 1.6 με τίτλο «Δημοσιότητα» ως εξής : Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο 

της περίληψης της διακήρυξης θα καταβληθεί, σε κάθε περίπτωση, από τον μειοδότη που θα 

ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

- Στην σελίδα 32 της Διακήρυξης στην παράγραφο 3.1.1 «Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών» 

αντικαθίσταται στο ορθό η αναγραφόμενη εκ παραδρομής ημερομηνία περί ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

του (υπο)φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά και του (υπο)φακέλου Οικονομική 

προσφορά, από 16/01/2022 σε 16/01/2023. 

- Στην σελίδα 48 της Διακήρυξης στην παράγραφο 6.2.1 αντικαθίσταται στο ορθό η εκ παραδρομής φράση 

«Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της με την φράση                   

«Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφής της». 

- Στην σελίδα 55 της Διακήρυξης, ειδικότερα στην προτελευταία παράγραφο του κειμένου της, αντικαθίσταται 

στο ορθό η φράση «η δαπάνη θα προσαυξηθεί κατά 9.500,00 ευρώ μετά τη λήξη της σύμβασης, ήτοι δύο 

μήνες μετά από τις 31/12/2024» με την φράση «η δαπάνη θα προσαυξηθεί κατά 9.500,00 ευρώ μετά τη 

λήξη της σύμβασης, ήτοι μετά από την καθορισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσής της » 
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