
         ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί τεθέντων ερωτημάτων για τον Διεθνή Ανοικτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιριακών 
εγκαταστάσεων φοιτητικών εστιών και σπουδαστικών εστιών διαχειριστικής 
ευθύνης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, με αριθμό διακήρυξης 621/12/2020 » 

 

Σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

 

1. Τα τετραγωνικά μέτρα της Φ.Ε. Καλαμαριάς έχουν ως εξής: 1200τμ είναι οι 
στεγασμένοι χώροι(600τμ Α κτίριο και 600τμ Β κτίριο)και οι υπαίθριοι περιβάλλοντες 
χώροι είναι 1800τμ. 

  

2. Στη σελίδα 55 της διακήρυξης, στη Φ.Ε. Ρεθύμνου η απασχόληση του 
προσωπικού είναι από Δευτέρα έως Σάββατο και εκ παραδρομής έχει αναγραφεί 
στον Πίνακα απασχόλησης Δευτέρα έως Κυριακή & Αργίες. 

 

3.   Για τη σπουδαστική Εστία Ηρακλείου (σελ. 61) η απασχόληση του προσωπικού 
και οι ώρες απασχόλησης είναι αυτή που αναγράφεται στον πίνακα ήτοι Δευτέρα έως 
Παρασκευή τέσσερα (4) άτομα & Σάββατο, Κυριακή & Αργίες δύο (2) άτομα. Ο 
επόπτης παραμένει ως έχει.  

 

4. Στον πίνακα Β, η ανάλυση των μικτών αποδοχών του προσωπικού και ο 
αριθμός των ατόμων θα αναφέρονται ως ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. 
Για τον υπολογισμό του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών θα ληφθούν υπόψη οι 
κατά περίπτωση νόμιμοι συντελεστές ασφαλιστικών εισφορών που οφείλει να 
υπολογίσει ο εργοδότης στα άτομα (ως φυσική παρουσία) που θα εργαστούν στους 
χώρους των φοιτητικών εστιών.  

 

5. Οι εγγυητικές επιστολές θα εκδοθούν σύμφωνα με όλα όσα αναφέρονται στα σχετικά  
άρθρα της Διακήρυξης και το αρ. 72 του Ν. 4412/2016. Δεν θα αναρτηθούν 
συγκεκριμένα υποδείγματα εγγυητικών επιστολών. Εκ παραδρομής έχει αναφερθεί ότι 
«Υποδείγματα των Εγγυητικών Επιστολών δίνονται στο παράρτημα IV της παρούσας 
Διακήρυξης». 

 

6.Οι ποσότητες των αναλωσίμων υλικών (χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες, υγρό χεριών) 
δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν από την αναθέτουσα αρχή αλλά από την συμμετέχουσα 
εταιρεία. 
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7. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει ότι, για να μην υπάρχουν παρερμηνείες ως προς 
τους όρους που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2.2.5 περ. α) & β) σχετικά με τον 
κύκλο εργασιών και την μη εμφάνιση ζημιών σε καμία από τις τρεις (3) χρήσεις 
(2016, 2017, 2018), ως και για τα αποδεικτικά μέσα που ορίζονται με την παράγραφο 
2.2.8.2 περ. Β.3 α), για τις συμμετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής 
μορφής, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα έντυπα δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος των αντίστοιχων ετών, από τα οποία θα κριθούν οι κύκλοι εργασιών 
όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.5. περ. α), και η μη εμφάνιση ζημιών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.5 περ. β), και τα έντυπα Ε3 των αντίστοιχων ετών, 
από τα οποία θα κριθεί η συνάφεια όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.8.2 περ. Β.3 
α).  

Με την προσκόμιση των ανωτέρω, παρέλκει η προσκόμιση των δημοσιευμένων ή μη 
αντιγράφων και αποσπασμάτων ισολογισμών και ισοζυγίων και λοιπών οικονομικών 
καταστάσεων. 

 

8. Όσον αφορά στο σχετικό κριτήριο της σελίδας 16 της διακήρυξης,  απαιτείται 
σαφώς να είναι 120 άτομα προσωπικό καθαριότητας πλήρους απασχόλησης  
ανά έτος κατά την τετραετία (2016, 2017,  2018, 2019) 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Π. & Δ.Μ.                                    

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                  

 

 


