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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών 

Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ.57400 Θεσ/νίκη Τ.Θ.141 

Πληροφορίες: Μαρασλίδης Ιωάννης 

Τηλέφωνο: 2310 013660 

Fax: 2310 791117 

Εmail: johnmara@ihu.gr 
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΧΕΤ:  Αρ. Πρωτ. 13991/2020-09-14 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 04/2020 

 

Υποψήφιοι οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλει ερωτήματα σχετικά με το με 

αρ. πρωτ. 13991/2020-09-14 συνοπτικό διαγωνισμό 04/2020 για «Υπηρεσίες 

Καθαριότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος».  

Σε εφαρμογή του άρθρου 2.1.3 της διακήρυξης, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1) Στη διακήρυξη, στη σελίδα 39, στα Β.1.1 και Β.1.3. των ειδικών όρων για την 

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη στη Σίνδο, αναφέρεται, εκ παραδρομής, ως 

απαιτούμενος αριθμός προσωπικού τα δέκα (10) άτομα πλέον ενός (1) επόπτη, αντί 

του ορθού των οκτώ (8) ατόμων και επιπλέον ένας (1) επόπτης. 

2) Αναφορικά με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς: 

α) Ο πρώτος πίνακας στη σελ. 65 της Διακήρυξης συμπληρώνεται για κάθε ένα 

από τα τμήματα του διαγωνισμού για τα οποία οι συμμετέχοντες υποβάλλουν 

προσφορά. Στη 2η στήλη του πίνακα αναγράφεται το πλήθος των εργαζόμενων με 

ίδιες ώρες εργασίας και ίδιες αποδοχές και ασφαλιστικό κόστος. Στην 7η, 8η και 9η 

στήλη αναγράφονται τα σύνολα για τους εργαζομένους με ίδιες ώρες εργασίας και 

ίδια Σ.Σ.Ε. και ίδιο κόστος. Συμπληρώνονται επιπλέον γραμμές όταν υπάρχουν 

εργαζόμενοι με διαφορετικές ώρες εργασίας ή διαφορετικές Σ.Σ.Ε. ή διαφορετικό 

κόστος. 

β) Στη σελίδα 66, στο δεύτερο πίνακα αναφέρεται, εκ παραδρομής, «Κτίριο» 

αντί του ορθού «Τμήμα Διαγωνισμού». Στα πεδία «Ωράριο Απασχόλησης» θα 

συμπληρωθούν οι ώρες εργασίας των ατόμων (π.χ. «5η-ώρη απασχόληση, 4η-ώρη 

απασχόληση) και στη στήλη «Άθροισμα Αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορά / 
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μήνα» θα δηλωθεί το σύνολο των αποδοχών των ατόμων για κάθε ωράριο 

απασχόλησης ξεχωριστά. Ακόμη, οι κρατήσεις αναφέρονται πριν το εργολαβικό 

κέρδος, εκ παραδρομής και θα πρέπει να αντιστραφεί η σειρά τους, δηλαδή πρώτα 

στο Δ. Εργολαβικό Κέρδος και μετά στο Ε. οι Κρατήσεις. 

γ) Ο τρίτος πίνακας στις σελίδες 66-67 και ο τέταρτος πίνακας στη σελίδα 68 

θα πρέπει να συμπληρωθούν ξεχωριστά για κάθε τμήμα του διαγωνισμού που θα 

υποβληθεί προσφορά και θα πρέπει να συμπληρωθούν ακόμα και εάν υποβληθεί 

προσφορά μόνο για ένα τμήμα. 

Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

 
 


