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ΑΘΗΝΑ, 01/03/2023 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 625/92/5789 

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 τα κατωτέρω αιτήματα: 

 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5152/22.02.2023 και αφορά το τμήμα1 

Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183033)  

  αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5153/22.02.2023 και αφορά το τμήμα 

2 Νέες Φοιτητικές Εστίες ΕΜΠ (ΝΕΕΜΠ) & Φοιτητική Εστία Ζωγράφου ΦΕΖ 

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 183094)  

 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5154/22.02.2023 και αφορά το τμήμα 

3 Φοιτητική Εστία Αθηνών (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183109)  

 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5155/22.02.2023 και αφορά το τμήμα 

4 Σπουδαστική Εστία ΑΣΠΑΙΤΕ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183114)  

 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5156/22.02.2023 και αφορά το τμήμα 

5  Κεντρική Υπηρεσία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183116)  

 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5157/22.02.2023 και αφορά το τμήμα 

8 Φοιτητική Εστία Ξάνθης (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183122)  
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 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5158/22.02.2023 και αφορά το τμήμα 

9 Φοιτητική Εστία Κομοτηνής (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183124)  

 

Α. Για το τμήμα1 Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183033)  

 

(1)  Η συχνότητα και ο τρόπος καθαρισμού των τετραγωνικών μέτρων της φοιτητικής 
εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών, καθορίζονται ρητά στις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, στις οποίες και παραπέμπουμε. 
(2) Σύμφωνα με τη διακήρυξη (άρθρο 2.4.4) οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 
υπολογίσουν: «… εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους με ποσό ύψους τουλάχιστον 
1% επί του συνολικού εργατικού κόστους κάθε τμήματος για τα οποία συμμετέχουν, 
κόστος αναλωσίμων με ποσό ύψους τουλάχιστον 10% επί του συνολικού εργατικού 
κόστους κάθε τμήματος για το οποίο συμμετέχουν και εργολαβικό κέρδος με ποσό 
τουλάχιστον 4% επί του συνολικού εργατικού κόστους κάθε τμήματος για το οποίο 
συμμετέχουν». 
Στο εν λόγω ελάχιστο ποσοστό 10% επί του συνολικού εργατικού κόστους για κόστος 
αναλωσίμων, περιλαμβάνονται οι ανάγκες τις υπηρεσίας σε αναλώσιμα υλικά 
καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων ποσοτήτων χαρτιού υγείας, 
χειροπετσετών και υγρού χεριών. Εννοείται ότι ο κάθε οικονομικός φορέας είναι 
ελεύθερος να υπολογίσει κόστος αναλωσίμων το οποίο ενδεχομένως να ξεπερνά το 
ως άνω ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό.  
(3)  Ο αρμόδιος ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της συνεργασίας και 
εκτέλεσης των οδηγιών της σύμβασης, θα είναι ένας εκ των ατόμων που θα εργάζεται 
εντός των χώρων.  
   
Β. Για το τμήμα 2 Νέες Φοιτητικές Εστίες ΕΜΠ (ΝΕΕΜΠ) & Φοιτητική Εστία 

Ζωγράφου ΦΕΖ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183094)  

(1) Σύμφωνα με τη διακήρυξη (άρθρο 2.4.4) οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 
υπολογίσουν: «… εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους με ποσό ύψους τουλάχιστον 
1% επί του συνολικού εργατικού κόστους κάθε τμήματος για τα οποία συμμετέχουν, 
κόστος αναλωσίμων με ποσό ύψους τουλάχιστον 10% επί του συνολικού εργατικού 
κόστους κάθε τμήματος για το οποίο συμμετέχουν και εργολαβικό κέρδος με ποσό 
τουλάχιστον 4% επί του συνολικού εργατικού κόστους κάθε τμήματος για το οποίο 
συμμετέχουν». 
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Στο εν λόγω ελάχιστο ποσοστό 10% επί του συνολικού εργατικού κόστους για κόστος 
αναλωσίμων, περιλαμβάνονται οι ανάγκες τις υπηρεσίας σε αναλώσιμα υλικά 
καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων ποσοτήτων χαρτιού υγείας, 
χειροπετσετών και υγρού χεριών. Εννοείται ότι ο κάθε οικονομικός φορέας είναι 
ελεύθερος να υπολογίσει κόστος αναλωσίμων το οποίο ενδεχομένως να ξεπερνά το 
ως άνω ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό.  
(2) Ο αρμόδιος ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της συνεργασίας και 
εκτέλεσης των οδηγιών της σύμβασης, θα είναι ένας εκ των ατόμων που θα εργάζεται 
εντός των χώρων και θα είναι ένας (1) για τις φοιτητικές εστίες ΝΕΕΜΠ ένας (1) για 
το εστιατόριο ΝΕΕΜΠ και ένας (1) για την φοιτητική εστία Ζωγράφου. 
(3) Το ένα άτομο που θα απασχολείται στο μαγειρείο – εστιατόριο της ΝΕΕΜΠ θα 
συνεχίσει να απασχολείται από την 1η Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου, εκτελώντας 
άλλες εργασίες. 
(4)  Στον πίνακα του παραρτήματος IV της διακήρυξης στην στήλη «ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ» , θα δηλωθεί το πλήθος των εργαζομένων (περιλαμβανομένων ακόμη και 
των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατοώρες και είναι 
κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο (αναγωγικά) σε άτομα πλήρους 
απασχόλησης. Τονίζεται ότι απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής οικονομικής 
προσφοράς για κάθε τμήμα της διακήρυξης και όχι υποβολή ξεχωριστής 
οικονομικής προσφορά για κάθε επιμέρους κτίριο των τμημάτων της διακήρυξης, 
Δηλαδή για το τμήμα 2 εν προκειμένω θα υποβληθεί ένας πίνακας οικονομικής 
προσφοράς συνολικά για τις Νέες Φοιτητικές Εστίες ΕΜΠ (ΝΕΕΜΠ), το εστιατόριο 
ΝΕΕΜΠ & τη Φοιτητική Εστία Ζωγράφου ΦΕΖ. 
 
Γ. Για το τμήμα 3 Φοιτητική Εστία Αθηνών (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183109). 
 
(1) Σύμφωνα με τη διακήρυξη (άρθρο 2.4.4) οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 
υπολογίσουν: «… εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους με ποσό ύψους τουλάχιστον 
1% επί του συνολικού εργατικού κόστους κάθε τμήματος για τα οποία συμμετέχουν, 
κόστος αναλωσίμων με ποσό ύψους τουλάχιστον 10% επί του συνολικού εργατικού 
κόστους κάθε τμήματος για το οποίο συμμετέχουν και εργολαβικό κέρδος με ποσό 
τουλάχιστον 4% επί του συνολικού εργατικού κόστους κάθε τμήματος για το οποίο 
συμμετέχουν». 
Στο εν λόγω ελάχιστο ποσοστό 10% επί του συνολικού εργατικού κόστους για κόστος 
αναλωσίμων, περιλαμβάνονται οι ανάγκες τις υπηρεσίας σε αναλώσιμα υλικά 
καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων ποσοτήτων χαρτιού υγείας, 
χειροπετσετών και υγρού χεριών. Εννοείται ότι ο κάθε οικονομικός φορέας είναι 
ελεύθερος να υπολογίσει κόστος αναλωσίμων το οποίο ενδεχομένως να ξεπερνά το 
ως άνω ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό.  
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(2) Ο αρμόδιος ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της συνεργασίας και 
εκτέλεσης των οδηγιών της σύμβασης, θα είναι ένας εκ των ατόμων που θα εργάζεται 
εντός των χώρων. 
(3) Η απασχόληση του προσωπικού θα είναι σε βάση από Δευτέρα έως Κυριακή 
(συμπεριλαμβανομένων αργιών). Τονίζεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία κατά την 
απασχόληση στις κατ’ έθιμο αργές δεν καταβάλλεται προσαύξηση. 
 
Δ. Για το τμήμα 4 Σπουδαστική Εστία ΑΣΠΑΙΤΕ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183114). 
 
(1) Σύμφωνα με τη διακήρυξη (άρθρο 2.4.4) οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 
υπολογίσουν: «… εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους με ποσό ύψους τουλάχιστον 
1% επί του συνολικού εργατικού κόστους κάθε τμήματος για τα οποία συμμετέχουν, 
κόστος αναλωσίμων με ποσό ύψους τουλάχιστον 10% επί του συνολικού εργατικού 
κόστους κάθε τμήματος για το οποίο συμμετέχουν και εργολαβικό κέρδος με ποσό 
τουλάχιστον 4% επί του συνολικού εργατικού κόστους κάθε τμήματος για το οποίο 
συμμετέχουν». 
Στο εν λόγω ελάχιστο ποσοστό 10% επί του συνολικού εργατικού κόστους για κόστος 
αναλωσίμων, περιλαμβάνονται οι ανάγκες τις υπηρεσίας σε αναλώσιμα υλικά 
καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων ποσοτήτων χαρτιού υγείας, 
χειροπετσετών και υγρού χεριών. Εννοείται ότι ο κάθε οικονομικός φορέας είναι 
ελεύθερος να υπολογίσει κόστος αναλωσίμων το οποίο ενδεχομένως να ξεπερνά το 
ως άνω ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό.  
(2) Ο αρμόδιος ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της συνεργασίας και 
εκτέλεσης των οδηγιών της σύμβασης, θα είναι ένας εκ των ατόμων που θα εργάζεται 
εντός των χώρων και θα είναι ένας (1) για την Σπουδαστική Εστία ΑΣΠΑΙΤΕ και ένας 
(1) για το εστιατόριο-μαγειρείο ΑΣΠΑΙΤΕ. 
(3) Η απασχόληση του προσωπικού θα είναι σε βάση από Δευτέρα έως Κυριακή 
(συμπεριλαμβανομένων αργιών). Τονίζεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία κατά την 
απασχόληση στις κατ’ έθιμο αργές δεν καταβάλλεται προσαύξηση.  
(4) Το ένα άτομο που θα απασχολείται στο μαγειρείο – εστιατόριο της ΑΣΠΑΙΤΕ  θα 
συνεχίσει να απασχολείται από την 1η Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου, εκτελώντας 
άλλες εργασίες. 
(5)  Στον πίνακα του παραρτήματος IV της διακήρυξης στην στήλη «ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ» , θα δηλωθεί το πλήθος των εργαζομένων (περιλαμβανομένων ακόμη και 
των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατοώρες και είναι 
κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο (αναγωγικά) σε άτομα πλήρους 
απασχόλησης. Τονίζεται ότι απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής οικονομικής 
προσφοράς για κάθε τμήμα της διακήρυξης και όχι υποβολή ξεχωριστής 
οικονομικής προσφορά για κάθε επιμέρους κτίριο των τμημάτων της διακήρυξης, 
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Δηλαδή για το τμήμα 4 εν προκειμένω θα υποβληθεί ένας πίνακας οικονομικής 
προσφοράς συνολικά για την Σπουδαστική Εστία ΑΣΠΑΙΤΕ και το εστιατόριο-
μαγειρείο ΑΣΠΑΙΤΕ. 
 
Ε. Για το τμήμα 5  Κεντρική Υπηρεσία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183116) 
 
(1) Ο αρμόδιος ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της συνεργασίας και 
εκτέλεσης των οδηγιών της σύμβασης, θα είναι ένας εκ των ατόμων που θα εργάζεται 
εντός των χώρων. 
(2) Ισχύει ότι ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Δηλαδή το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα είναι 
κλειστό και δεν θα καθαρίζεται ΜΟΝΟ στις επίσημες αργίες. 
(3) Στον πίνακα του παραρτήματος IV της διακήρυξης στην στήλη «ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ» , θα δηλωθεί το πλήθος των εργαζομένων (περιλαμβανομένων ακόμη και 
των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατοώρες και είναι 
κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο (αναγωγικά) σε άτομα πλήρους 
απασχόλησης. Τονίζεται ότι απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής οικονομικής 
προσφοράς για κάθε τμήμα της διακήρυξης και όχι υποβολή ξεχωριστής 
οικονομικής προσφορά για κάθε επιμέρους κτίριο των τμημάτων της διακήρυξης, 
Δηλαδή για το τμήμα 5 εν προκειμένω θα υποβληθεί ένας πίνακας οικονομικής 
προσφοράς συνολικά για την Κεντρική Υπηρεσία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ  
 
ΣΤ. Για το τμήμα 8 Φοιτητική Εστία Ξάνθης (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183122). 
 
(1) Η συχνότητα και ο τρόπος καθαρισμού των τετραγωνικών μέτρων της φοιτητικής 
εστίας Ξάνθης, καθορίζονται ρητά στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, στις 
οποίες και παραπέμπουμε. 
(2) Σύμφωνα με τη διακήρυξη (άρθρο 2.4.4) οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 
υπολογίσουν: «… εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους με ποσό ύψους τουλάχιστον 
1% επί του συνολικού εργατικού κόστους κάθε τμήματος για τα οποία συμμετέχουν, 
κόστος αναλωσίμων με ποσό ύψους τουλάχιστον 10% επί του συνολικού εργατικού 
κόστους κάθε τμήματος για το οποίο συμμετέχουν και εργολαβικό κέρδος με ποσό 
τουλάχιστον 4% επί του συνολικού εργατικού κόστους κάθε τμήματος για το οποίο 
συμμετέχουν». 
Στο εν λόγω ελάχιστο ποσοστό 10% επί του συνολικού εργατικού κόστους για κόστος 
αναλωσίμων, περιλαμβάνονται οι ανάγκες τις υπηρεσίας σε αναλώσιμα υλικά 
καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων ποσοτήτων χαρτιού υγείας, 
χειροπετσετών και υγρού χεριών. Εννοείται ότι ο κάθε οικονομικός φορέας είναι 
ελεύθερος να υπολογίσει κόστος αναλωσίμων το οποίο ενδεχομένως να ξεπερνά το 
ως άνω ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό.  
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(3) Ο αρμόδιος ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της συνεργασίας και 
εκτέλεσης των οδηγιών της σύμβασης, θα είναι ένας εκ των ατόμων που θα εργάζεται 
εντός των χώρων. 
(4)  Η απασχόληση του προσωπικού θα είναι σε βάση από Δευτέρα έως Κυριακή 
(συμπεριλαμβανομένων αργιών). Επομένως και στα 15νθήμερα Χριστουγέννων – 
Πάσχα και στους θερινούς μήνες Ιούλιο - Αύγουστο, όπου απασχολούνται δύο (2) 
άτομα από Δευτέρα έως Κυριακή με ωράριο 08.00 – 14.00, ισχύουν τα παραπάνω, 
ήτοι περιλαμβάνονται οι αργίες. Τονίζεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία κατά την 
απασχόληση στις κατ’ έθιμο αργές δεν καταβάλλεται προσαύξηση. 
(5) Στον πίνακα του παραρτήματος IV της διακήρυξης στην στήλη «ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ» , θα δηλωθεί το πλήθος των εργαζομένων (περιλαμβανομένων ακόμη και 
των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατοώρες και είναι 
κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο (αναγωγικά) σε άτομα πλήρους 
απασχόλησης. Τονίζεται ότι απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής οικονομικής 
προσφοράς για κάθε τμήμα της διακήρυξης και όχι υποβολή ξεχωριστής 
οικονομικής προσφορά για κάθε επιμέρους κτίριο των τμημάτων της διακήρυξης, 
Δηλαδή για το τμήμα 8 εν προκειμένω θα υποβληθεί ένας πίνακας οικονομικής 
προσφοράς συνολικά για την Φοιτητική Εστία Ξάνθης.  
 
Ζ. Για το τμήμα 9 Φοιτητική Εστία Κομοτηνής (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183124)  

(1) Σύμφωνα με τη διακήρυξη (άρθρο 2.4.4) οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 
υπολογίσουν: «… εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους με ποσό ύψους τουλάχιστον 
1% επί του συνολικού εργατικού κόστους κάθε τμήματος για τα οποία συμμετέχουν, 
κόστος αναλωσίμων με ποσό ύψους τουλάχιστον 10% επί του συνολικού εργατικού 
κόστους κάθε τμήματος για το οποίο συμμετέχουν και εργολαβικό κέρδος με ποσό 
τουλάχιστον 4% επί του συνολικού εργατικού κόστους κάθε τμήματος για το οποίο 
συμμετέχουν». 
Στο εν λόγω ελάχιστο ποσοστό 10% επί του συνολικού εργατικού κόστους για κόστος 
αναλωσίμων, περιλαμβάνονται οι ανάγκες τις υπηρεσίας σε αναλώσιμα υλικά 
καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων ποσοτήτων χαρτιού υγείας, 
χειροπετσετών και υγρού χεριών. Εννοείται ότι ο κάθε οικονομικός φορέας είναι 
ελεύθερος να υπολογίσει κόστος αναλωσίμων το οποίο ενδεχομένως να ξεπερνά το 
ως άνω ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό.  
(2) Ο αρμόδιος ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της συνεργασίας και 
εκτέλεσης των οδηγιών της σύμβασης, θα είναι ένας εκ των ατόμων που θα εργάζεται 
εντός των χώρων. 
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(3)  Η απασχόληση του προσωπικού θα είναι σε βάση από Δευτέρα έως Κυριακή 
(συμπεριλαμβανομένων αργιών). Τονίζεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία κατά την 
απασχόληση στις κατ’ έθιμο αργές δεν καταβάλλεται προσαύξηση. 
 

 

    

O Πρόεδρος ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 
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