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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΚΕ/ΕΔΡΑ/13/2021  

  

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 αφορά στη διόρθωση της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ,με αριθμό ΔΠΚΕ/13/2021, 

Κριτήρια Ανάθεσης σελίδα 14- 15, παράγραφος 2.3.1.    

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι  : Αναφορικά με την οικονομική προσφορά, το κόστος για το 

σύνολο των υπηρεσιών του Αναδόχου για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, δεν μπορεί να είναι 

κατώτερο από το ποσό των 44.263,61 €, για συνολική διάρκεια έργου 18 μηνών, επί ποινή 

απόρριψης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, οι πάσης φύσεως νόμιμες επιβαρύνσεις 

που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τα πάσης φύσεως έξοδα και αποζημιώσεις του 

υποψήφιου Οικονομικού φορέα για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη 

και την τήρηση των σχετικών με αυτήν υποχρεώσεών της. Στο ποσό αυτό, έχει υπολογισθεί 

πέραν του εργατικού κόστους και εύλογο ποσοστό εργολαβικού κέρδους, αναλώσιμων, 

διοικητικού κόστους και κρατήσεων υπέρ Τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 68 Ν 3863/2020. Στην 

τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 

Αντί  της ορθής διατύπωσης : Αναφορικά με την οικονομική προσφορά, το κόστος για το 

σύνολο των υπηρεσιών του Αναδόχου για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, δεν μπορεί να είναι 

κατώτερο από το ποσό των 44.263,61 €, για συνολική διάρκεια έργου 18 μηνών, επί ποινή 

απόρριψης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, οι πάσης φύσεως νόμιμες επιβαρύνσεις 

που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τα πάσης φύσεως έξοδα και αποζημιώσεις του 

υποψήφιου Οικονομικού φορέα για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη 

και την τήρηση των σχετικών με αυτήν υποχρεώσεών της. Στο ποσό αυτό, έχει υπολογισθεί 

πέραν του εργατικού κόστους και εύλογο ποσοστό εργολαβικού κέρδους, διοικητικού κόστους 

και κρατήσεων υπέρ Τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 68 Ν 3863/2020. Στην τιμή δεν 

συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.   

Αφαιρείται η λέξη αναλώσιμων. 

 
Όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης  ΔΠΚΕ/ΕΔΡΑ Νο 13/2021  παραμένουν ως έχουν.   
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