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Ηράκλειο, 31.01.2019 

Α.Π. (Τ.Π.): 70 
 
ΘΕΜΑ:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
Σχετικά: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες καθαριότητας των κτηριακών 
εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιοϊατρικών Ερευνών του ΙΤΕ» με Α.Π. (Τ.Π.) 66/29.01.2019, ΑΔΑΜ 
19PROC004387692. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων νέο όριο κατώτατου μισθού. 

Με βάση τα παραπάνω τροποποιούνται τα εξής σημεία της Διακήρυξης: 

 
1. Σελίδα 23:  Παράγραφος Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σημείο 3 

3.Το προσωπικό που προτίθεται να απασχολήσει ο υποψήφιος ανάδοχος για το συγκεκριμένο έργο θα 

πρέπει να  απασχολείται τουλάχιστον για πέντε (5) ώρες ημερησίως (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 

07:00 έως 12:00), με τη δυνατότητα τροποποιήσεων με βάση τις ανάγκες των χρηστών κατά περίπτωση.  

 

αντικαθίσταται με το εξής: 

 

3.Το προσωπικό που προτίθεται να απασχολήσει ο υποψήφιος ανάδοχος για το συγκεκριμένο έργο θα 

πρέπει να  απασχολείται τουλάχιστον για τέσσερεις (4) ώρες ημερησίως (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 

07:00 έως 11:00), με τη δυνατότητα τροποποιήσεων με βάση τις ανάγκες των χρηστών κατά περίπτωση.  

 

2. Σελίδα 28:  Πίνακας προδιαγραφών-απαιτήσεων, σημείο1.3 

 

1.3 

Το προσωπικό που προτίθεται να απασχολήσει ο 
υποψήφιος ανάδοχος για το συγκεκριμένο έργο θα 
πρέπει να  απασχολείται τουλάχιστον για πέντε (5) 
ώρες ημερησίως (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 
έως 11:00), με τη δυνατότητα τροποποιήσεων με βάση 
τις ανάγκες των χρηστών κατά περίπτωση.  

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

 





 

 

αντικαθίσταται με το εξής: 

 

1.3 Το προσωπικό που προτίθεται να απασχολήσει ο 
υποψήφιος ανάδοχος για το συγκεκριμένο έργο θα 
πρέπει να  απασχολείται τουλάχιστον για τέσσερεις (4) 
ώρες ημερησίως (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 
έως 11:00), με τη δυνατότητα τροποποιήσεων με βάση 
τις ανάγκες των χρηστών κατά περίπτωση. 

ΝΑΙ, να 
αναφερθεί 

  

 
 
 
Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Διακήρυξης παραμένουν ως έχουν 
 
 
 

Για το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας  

του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

 

 

 

 

Ιωάννης Ταλιανίδης 
Διευθυντής ΙΜΒΒ - ΙΤΕ 
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