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ΑΘΗΝΑ, 14/02/2023 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 625/57 /4303 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τις 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Φοιτητική Εστία Παν/μιου Αθηνών, Νέες 

Φοιτητικές Εστίες ΕΜΠ (ΝΕΕΜΠ),Φοιτητική Εστία Ζωγράφου (ΦΕΖ), Φοιτητική Εστία 

Αθηνών, Σπουδαστική Εστία ΑΣΠΑΙΤΕ, Φοιτητική Εστία Πάτρας, Φοιτητική Εστία 

Καλαμάτας, Φοιτητική Εστία Ξάνθης, Φοιτητική Εστία Κομοτηνής, Φοιτητική Εστία 

Ηρακλείου Κρήτης, Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου, Φοιτητική Εστία Σητείας )με αριθμό 

διακήρυξης 621/39/2022». 

 Σας διευκρινίζουμε τα εξής έπειτα από αίτημα του οικονομικού φορέα που 

πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ : 4195/14-

02-2023 

(1)  H τριετία κατά την οποία απαιτείται να έχει εκτελεστεί η ως άνω σύμβαση είναι 
η τριετία 2019, 2020, 2021, όπως ρητά ορίζεται στη διακήρυξη. 
(2) Ως αξία της σύμβασης «με ελάχιστη χρονική συνεχόμενη διάρκεια ενός έτους», 
νοείται η ετήσια αξία της σύμβασης. Δηλαδή οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) παρόμοια σύμβαση με αντικείμενο «Υπηρεσιών 
Καθαρισμού» κατά την τριετία (2019, 2020, 2021),  με ελάχιστη χρονική συνεχόμενη 
διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους, ετήσιας συμβατικής αξίας τουλάχιστον στο 50 
% του προϋπολογισμού των τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της 
προαίρεσης. Υπενθυμίζεται ότι για την πλήρωση της παραπάνω απαίτησης 
λογίζονται ως μία σύμβαση και γίνονται αποδεκτές συνεχόμενες συμβάσεις ή 
συνεχόμενες αναθέσεις ή παρατάσεις σύμβασης με τον ίδιο αναθέτοντα φορέα, οι 
οποίες έχουν εκτελεστεί κατά την τριετία 2019, 2020, 2021 αθροιστικής χρονικής 
διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και αθροιστικής ετήσιας συμβατικής αξίας 
τουλάχιστον στο 50 % του προϋπολογισμού των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται 
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προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος της προαίρεσης. 
Τονίζεται ότι η παραπάνω σύμβαση ή οι παραπάνω 
συμβάσεις/αναθέσεις/παρατάσεις αρκεί να έχουν εκτελεστεί οποτεδήποτε μέσα 
στην τριετία 2019,2020,2021. 

 

O Πρόεδρος ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΒΟΣ  
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