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ΑΘΗΝΑ, 01/03/2023 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 625/95/5792 

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. 5148/22.02.2023 και αφορά το τμήμα 

8 Φοιτητική Εστία Ξάνθης (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183122) 

 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5150/22.02.2023 και αφορά το τμήμα 

8 Φοιτητική Εστία Ξάνθης (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183122) 

 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5149/22.02.2023 και αφορά το τμήμα 

9 Φοιτητική Εστία Κομοτηνής (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183124) 

 αίτημα οικονομικού φορέα που πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική 

Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ. 5151/22.02.2023 και αφορά το τμήμα 

9 Φοιτητική Εστία Κομοτηνής (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183124) 

 

Α. Αναφορικά με το  τμήμα 8 Φοιτητική Εστία Ξάνθης (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183122) 

(1) Το εν λόγω ασφαλιστήριο της παραγράφου 2.2.5 περίπτωση γ’ της διακήρυξης 
αφορά το σύνολο των τμημάτων του έργου. Σε περίπτωση συμμετοχής οικονομικού 
φορέα σε ένα ή περισσότερα τμήματα της διακήρυξης, το εν λόγω ασφαλιστήριο θα 
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υπολογίζεται αναλογικά βάσει του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος χωρίς το 
ΦΠΑ. Για παράδειγμα σε περίπτωση συμμετοχής του οικονομικού φορέα για το 
τμήμα 1 της διακήρυξης, δεδομένου ότι το τμήμα 1 καλύπτει το 14,72 % του 
συνολικού προϋπολογισμού της διακήρυξης  [ (357.360,00 € / 2.427.240,00 €) Χ 100), 
γίνεται αποδεκτό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης ποσού 736.000,00 € 
(5.000.000,00 € Χ 14,72 %). Ανάλογος υπολογισμός ακολουθείται και για την 
συμμετοχή στα υπόλοιπα τμήματα ή σε συνδυασμό τμημάτων της διακήρυξης.    
Η παραπάνω διευκρίνιση ισχύει για όλα τα τμήματα της διακήρυξης και θα 
κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους όλων των τμημάτων. 
(2) Ισχύουν τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. Δηλαδή όσο αφορά τη ΦΕ 
Ξάνθης, κατά τα Χριστούγεννα και Πάσχα για δεκαπέντε (15) ημέρες και κατά τον 
Ιούλιο και Αύγουστο θα απασχολούνται δύο (2) άτομα από Δευτέρα μέχρι και 
Κυριακή με ωράριο 08.00 – 14.00.  
(3) Η διακήρυξη δεν ορίζει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. 
Η σύμβαση που θα προκύψει θα αρχίζει από την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια 
δώδεκα μηνών. Επομένως οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υπολογίσουν την 
οικονομική τους προσφορά επί τη βάσει ενός μέσου έτους.   
Η παραπάνω διευκρίνιση ισχύει για όλα τα τμήματα της διακήρυξης και θα 
κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους όλων των τμημάτων. 
(4) Ισχύουν όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Δηλαδή το μαγειρείο – 
εστιατόριο της ΦΕ Ξάνθης δεν θα καθαρίζεται μόνο κατά το διάστημα από 1η Ιουλίου 
μέχρι 31 Αυγούστου. 
 
Β. Αναφορικά με το τμήμα 9 Φοιτητική Εστία Κομοτηνής (α/α ΕΣΗΔΗΣ 183124) 

(1) Το εν λόγω ασφαλιστήριο της παραγράφου 2.2.5 περίπτωση γ’ της διακήρυξης 
αφορά το σύνολο των τμημάτων του έργου. Σε περίπτωση συμμετοχής οικονομικού 
φορέα σε ένα ή περισσότερα τμήματα της διακήρυξης, το εν λόγω ασφαλιστήριο θα 
υπολογίζεται αναλογικά βάσει του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος χωρίς το 
ΦΠΑ. Για παράδειγμα σε περίπτωση συμμετοχής του οικονομικού φορέα για το 
τμήμα 1 της διακήρυξης, δεδομένου ότι το τμήμα 1 καλύπτει το 14,72 % του 
συνολικού προϋπολογισμού της διακήρυξης  [ (357.360,00 € / 2.427.240,00 €) Χ 100), 
γίνεται αποδεκτό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης ποσού 736.000,00 € 
(5.000.000,00 € Χ 14,72 %). Ανάλογος υπολογισμός ακολουθείται και για την 
συμμετοχή στα υπόλοιπα τμήματα ή σε συνδυασμό τμημάτων της διακήρυξης.    
Η παραπάνω διευκρίνιση ισχύει για όλα τα τμήματα της διακήρυξης και θα 
κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους όλων των τμημάτων. 
(2) Όσο αφορά τη ΦΕ Κομοτηνής δεν απαιτείται να συμπεριληφθούν στο άρθρο 68 
τα τετραγωνικά μέτρα των 300 δωματίων. 
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(3) Η διακήρυξη δεν ορίζει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. 
Η σύμβαση που θα προκύψει θα αρχίζει από την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια 
δώδεκα μηνών. Επομένως οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υπολογίσουν την 
οικονομική τους προσφορά επί τη βάσει ενός μέσου έτους.  
Η παραπάνω διευκρίνιση ισχύει για όλα τα τμήματα της διακήρυξης και θα 
κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους όλων των τμημάτων.  

 

 

O Πρόεδρος ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 

    

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΒΟΣ  
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