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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθ. Πρωτ.: 2033/ΜΖ/μζ
Χαλάνδρι, 24 Μαΐου 2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, «για την παροχή
υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης της ασφάλειας των : α. κτιρίου των γραφείων της
Ε.Ο.Ε. και β. του Παναθηναϊκού Σταδίου.
Αριθ.Πρωτ. Διακήρυξης: 1645/ΜΖ/μζ/27-4-2017
Στο κεφάλαιο «Παρεχόμενες Υπηρεσίας» του «Παρατήματος Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού
και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης » της διακήρυξης, αναγράφεται ότι:
«1. Έναν (1) ένστολο φύλακα για τη Φύλαξη των Γραφείων της Ε.Ο.Ε. ως εξής:
α) από Δευτέρα έως και Παρασκευή, που ο χρόνος φύλαξης και παρακολούθησης θα αρχίζει στις
16:00 το απόγευμα εκάστης ημέρας και θα λήγει στις 7:00 το πρωί της επομένης,
β) από Σαββατοκύριακα καθώς και στις επίσημες αργίες που θα υπάρχει φύλαξη σε 24ωρη βάση.
Ο φύλακας θα είναι εγκατεστημένος στο θυρωρείο του κτιρίου της Ε.Ο.Ε., παράλληλα δε θα
κινείται εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος, (με ενδεικτική ημερομηνία έναρξης της σύμβασης
1/8/2017 και ενδεικτική ημερομηνία λήξεως 31/7/2018).»
Διευκρινίζουμε ότι :
1. Οι επίσημες αργίες που θα υπάρχει φύλαξη σε 24ωρη βάση, στο έργο για τη φύλαξη του
κτιρίου των γραφείων της Ε.Ο.Ε., από 1/8/2017 έως 31/7/2018, είναι οι κάτωθι:














2.

η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου 2017)
η 28η Οκτωβρίου2017
Χριστούγεννα (25η Δεκεμβρίου 2017).
2η ημέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου 2017)
Πρωτοχρονιά (1/1/2018)
Θεοφάνια (6/1/2018)
Καθαρά Δευτέρα (19/2/2018)
25η Μαρτίου (25/3/2018)
Μεγάλη Παρασκευή (6/4/2018)
Πάσχα (8/4/2018)
η 2η ημέρα του Πάσχα (9/4/2018)
η 1η Μαΐου 2018
του Αγίου Πνεύματος (28/5/2018)

Από τις ανωτέρω επίσημες αργίες για τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέξουν
στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία για τον κλάδο τους, για τον υπολογισμό των
προσαυξήσεων ώστε να συντάξουν πληρέστερα τις οικονομικές προσφορές τους.
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Παύλος Κανελλάκης
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