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Θέμα: Συμπλήρωση σχετικά 
διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους Σ.Σ. 
Προμαχώνα και γ) Κήπων 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
01-2019 έως 31-12-2020 (διακήρυξη αρ. 1/2018,

 
Σχετ: Το με αρ.πρωτ.οικ.33461/06
 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου διευκρινίζουμε ότι όσον αφορά
που θα προσκομισθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης)
«συνασφαλιζόμενη» είτε σε υπάρχων ασφαλιστήριο, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, είτε σε νέο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα συναφθεί και θα αφορά τα κατακυρωθέντα στον Ανάδοχο 
τμήμα/τα, το δε ασφαλισμένο ποσό στην ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα στο μέρος IV
τα ανωτέρω, το εν ισχύ (ήδη κατά την ημερομηνία προσφοράς) 
ζητείται στο άρθρο 2.5.2. παρ. Α εδάφιο 10 
προσκομισθεί στη φάση υποβολής 
απαραίτητο να αφορά όλα τα έργα τα οποία 
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χετικά με τις από 06-06-18 δοθείσες διευκρινίσεις που αφορούν
διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους Σ.Σ. 
Προμαχώνα και γ) Κήπων – Καστανέων -Ορμένιου χωρικής αρμοδιότητας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για το χρονικό

2020 (διακήρυξη αρ. 1/2018,18PROC003072411)

Σχετ: Το με αρ.πρωτ.οικ.33461/06-06-18 έγγραφό μας 

του ανωτέρω εγγράφου διευκρινίζουμε ότι όσον αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
που θα προσκομισθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή μετά την επέλευση των εννόμων 
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα αναφέρεται ως 

» είτε σε υπάρχων ασφαλιστήριο, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, είτε σε νέο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα συναφθεί και θα αφορά τα κατακυρωθέντα στον Ανάδοχο 

ασφαλισμένο ποσό στην ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων του
IV του ΕΕΕΣ θα συμπληρώνεται αναλόγως. Περαιτέρω

εν ισχύ (ήδη κατά την ημερομηνία προσφοράς) ασφαλιστήριο συμβόλαιο που
άρθρο 2.5.2. παρ. Α εδάφιο 10 του μέρους Β’ της διακήρυξης 

υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, 
απαραίτητο να αφορά όλα τα έργα τα οποία ήδη εκτελεί ο Ανάδοχος. 

 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                      Μελέτιος Μιχαηλίδης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΜΘ   

Θεσσαλονίκη 13/06/2018  
οικ. 35424 

18 δοθείσες διευκρινίσεις που αφορούν τον 
διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους Σ.Σ. α) Ευζώνων, β) 

Ορμένιου χωρικής αρμοδιότητας 
Θράκης, για το χρονικό διάστημα από 01-

003072411) 

το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
(δηλαδή μετά την επέλευση των εννόμων 

, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα αναφέρεται ως 
» είτε σε υπάρχων ασφαλιστήριο, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, είτε σε νέο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα συναφθεί και θα αφορά τα κατακυρωθέντα στον Ανάδοχο 
ασφαλισμένο ποσό στην ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων του 

. Περαιτέρω και με βάση 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο που 
της διακήρυξης 1/18 και θα 

των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, δεν είναι 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Μελέτιος Μιχαηλίδης 
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