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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 της Διακήρυξης 2019.350/ΛΚΔΜ εκδίδεται προκειμένου 

να συμπεριληφθούν οι παρακάτω τροποποιήσεις: 

 

1) Το  άρθρο 3 παρ. 3.2.Α.1. εδάφιο β2 και 3.2.Γ.1 του τεύχους «Πρόσκληση» 

τροποποιείται ως εξής:  

 

      «β.2. να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών 

(3) ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε 

περίπτωση σύμπραξης/ ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, 

συμβάσεις με ίδιο ή όμοιο ή παρόμοιο αντικείμενο με αυτό του 

Διαγωνισμού, εκ των οποίων η μία να είναι αξίας ίσης ή μεγαλύτερης 

του 30% της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του 

Διαγωνισμού για το οποίο ο διαγωνιζόμενος προσφέρει». 

       ……. 

  «3.2.Γ.1 Απαιτούμενη Εμπειρία 

 ………. 

   να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών 

(3) ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε 

περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, 

συμβάσεις με ίδιο ή όμοιο ή παρόμοιο αντικείμενο με αυτό του 

Διαγωνισμού, εκ των οποίων η μία να είναι αξίας ίσης ή μεγαλύτερης 

του 30% της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του 

Διαγωνισμού για το οποίο ο διαγωνιζόμενος προσφέρει. 

                      ……..» 

 

2)  Το άρθρο 9 του τεύχους «Συμφωνητικό» τροποποιείται ως εξής:  

     

Άρθρο 9 

Αναπροσαρμογή τιμών  

9.1 Οι συμβατικές τιμές μονάδας για την απασχόληση του προσωπικού του 

Αναδόχου θα υπόκεινται σε αναπροσαρμογή ανά κατηγορία εργαζομένων, εφ΄ 

όσον συντρέχουν λόγοι μεταβολής του εργατικού κόστους, όπως αυτό 

καθορίζεται στις εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) ή 

τις Εθνικές Ομοιοεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΟΣΣΕ) ή τη 

γενικότερη Εργατική Νομοθεσία, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του 

Αναδόχου. 

 



9.2 Ως χρόνος αναπροσαρμογής ορίζεται ο επόμενος μήνας μετά την έγκριση του 

αιτήματος του Αναδόχου από την Επιχείρηση. 

 

9.3  Η αναπροσαρμογή στην οποία θα υπόκεινται οι συμβατικές τιμές μονάδας ή οι 

νέες τιμές μονάδας απασχόλησης προσωπικού του Αναδόχου, λαμβανομένου 

υπόψη των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, θα 

υπολογίζονται με βάση τον τύπο: 

 

P=Po x (0,20+0,80 x (Μν/Μο))   όπου 

 

 P είναι η αναπροσαρμοσμένη τιμή μονάδας για την απασχόληση της 

αντίστοιχης κατηγορίας/ειδικότητας εργαζομένου και τα έτη εμπειρίας 

του 

 

 Po είναι η αντίστοιχη συμβατική τιμή μονάδας για την απασχόληση 

της ίδιας κατηγορίας/ειδικότητας εργαζομένου και τα έτη εμπειρίας 

 

 Μο είναι ο βασικός μισθός ή το βασικό ημερομίσθιο για την αντίστοιχη 

κατηγορία/ειδικότητα του εργαζόμενου και τα έτη εμπειρίας, που 

ισχύει κατά το χρόνο υπογραφής της Σύμβασης, με βάση τη 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) ή τις Εθνικές 

Ομοιοεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΟΣΣΕ) ή τη 

γενικότερη Εργατική Νομοθεσία  

 

 Μν είναι ο βασικός μισθός ή το βασικό ημερομίσθιο για την αντίστοιχη 

κατηγορία/ειδικότητα του εργαζόμενου και τα έτη εμπειρίας, κατά το 

χρόνο που υποβάλλεται το αίτημα του Αναδόχου, και λαμβάνεται από 

τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) ή νέες  Εθνικές 

Ομοιοεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΟΣΣΕ)  

 ή τη γενικότερη Εργατική Νομοθεσία.  

9.4 Δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τον 

υπολογισμό της αναθεώρησης:  

α. Όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις για κάλυψη δαπανών ημεραργιών 

μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και προσωπικού, λόγω 

καθυστέρησης, εφόσον κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης λήφθηκαν 

υπόψη οι τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων που 

ίσχυαν την περίοδο που έλαβαν χώρα οι αντίστοιχες ημεραργίες, καθώς 

και όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις με βάση αποφάσεις των 

αρμοδίων Υπηρεσιών, λόγω οφειλομένων στον Ανάδοχο τόκων ή 

προμηθειών εγγυητικών επιστολών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

β. Η αξία των υλικών που παραδίδονται στον Ανάδοχο από τη ΔΕΗ, για 

ενσωμάτωση στο αντικείμενο ή για ανάλωσή τους κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών, καθώς και η αξία των υλικών που η ΔΕΗ κατέβαλε στον 

Ανάδοχο το κόστος τους με βάση τα τιμολόγια αγοράς αυτών. 

 
Β. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 αποτελεί μαζί με τα Τεύχη της αρχικής Διακήρυξης 



αναπόσπαστο σύνολο. 

2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Όρων που τίθενται στο παρόν 

Συμπλήρωμα Νο 1 και αυτών της αρχικής Διακήρυξης, οι Όροι του παρόντος 

Συμπληρώματος υπερισχύουν. 

3. Εκτός των αναφερομένων στο παρόν Συμπλήρωμα Νο 1, όλα τα λοιπά 

αναφερόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης παραμένουν σε πλήρη ισχύ.  

 

 


