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Στην παρ. 1.3.2 της διακήρυξης (σελ. 5) αναφέρονται τα εξής:  
 «2. Η παροχή υπηρεσιών της διακήρυξης αφορά Στον έγκαιρο 

καθαρισμό, δύο  φορές το έτος, των εσωτερικών χώρων των 

Υποσταθμών συνολικής επιφάνειας σαράντα τεσσάρων  χιλιάδων 
επτακοσίων τριάντα τετραγωνικών μέτρων (44.730 m2) και  

 Στην αποψίλωση, δύο φορές το έτος, των εξωτερικών χώρων των 
Υποσταθμών και Κ/Δ του ΔΕΔΔΗΕ συνολικής επιφάνειας εκατό 
δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε τετραγωνικών μέτρων 
(115.245 m2  ). 

 Για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των εσωτερικών χώρων των Υ/Σ και  

Κ/Δ απαιτείται ένα άτομο να καθαρίζει περίπου 200 m2 επί πέντε (5) 

ώρες την ημέρα. Συνεπώς, τα άτομα πού απαιτούνται ανά ημέρα κατά 
ελάχιστο για τον ανωτέρω καθαρισμό (εσωτερικών χώρων Υ/Σ), 
ο οποίος θα ολοκληρωθεί εντός περίπου (2) μηνών (περίπου 40 
εργάσιμες ημέρες) θα είναι : 44.730 m2 /200m2 το άτομο/40 
εργάσιμες ημέρες = 6 άτομα με πεντάωρη ημερήσια απασχόληση.» 
 

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν οι 40 εργάσιμες ημέρες που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του καθαρισμού αντιστοιχούν συνολικά 
για το έτος, ήτοι και στις δύο φορές ή στην μία από τις δύο φορές όπου 
εξάγεται το συμπέρασμα ότι στο έτος απαιτούνται συνολικά 80 εργάσιμες 
ημέρες. 
 

Διευκρινίζουμε ότι οι σαράντα 
(40) εργάσιμες ημέρες που 
απαιτούνται για τον καθαρισμό 
των εσωτερικών χώρων,  

αφορούν στην μία (1) φορά 
καθαρισμού, από τις δύο (2) 
φορές που απαιτούνται συνολικά 
ανά έτος. 
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Σε συνέχεια του παραπάνω ερωτήματος και συναρτήσει του υποδείγματος 
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ», όπου απαιτούνται τα κάτωθι:  
 

……… 

 
Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 44.730m2 

(δi) 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ m2 

(δi/44.730) 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 

(δ)* 40 =(ε)  

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & 
Λ.ΕΞΟΔΩΝ 

  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

  

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 
ΚΕΡΔΟΣ 

  

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ 
 

 
Λαμβάνοντας, δε, υπόψη ότι στην γραμμή του εργατικού κόστους του 
Πίνακα Δ πολλαπλασιάζεται το συνολικό ημερομίσθιο του προσωπικού x 
40 ημέρες, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν τα επιμέρους ποσά του εν 

λόγω πίνακα ανάλυσης αντιστοιχούν στα συνολικά κόστη ετησίως ή στα 
συνολικά κόστη για 2 έτη ή στα συνολικά κόστη που αφορούν τη μία από 
τις δύο φορές το έτος. 
Αντιστοίχως, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε πως διαμορφώνεται 
το πινακάκι που αφορά την «Συνολική προσφορά για το καθαρισμό των 
εσωτερικών χώρων», το οποίο συμπληρώνεται βάσει του αθροίσματος 
όλων των επιμέρους κοστών. 

 

Διευκρινίζουμε ότι στον Πίνακα 
Ανάλυσης Προσφερόμενου 
Τιμήματος ο υπολογισμός του 
συνολικού κόστους αφορά στην 
μία (1) φορά καθαρισμού, από 

τις δύο (2) φορές που 

απαιτούνται συνολικά ανά 
έτος. 
  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συνολικές τιμές αναγράφονται  
στο τεύχος «Προμέτρηση- 
Προϋπολογισμός» και προς 

αποφυγή παρερμηνειών, δεν 
απαιτείται η συμπλήρωση του 
πεδίου «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ 
ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» στον Πίνακα 
Ανάλυσης Προσφερόμενου 

Τιμήματος. Για το λόγο αυτό 
αναρτάται νέος Πίνακας Ανάλυσης 
Προσφερόμενου Τιμήματος. 
 

 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΝΑΛΥΣΗΣ   ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι : ………….. 

 

Ημερομίσθιο (ημ): ………………. 

 

Ωρομίσθιο  (ημ) x 6/40= 

 

Ωρομίσθιο με επιδόματα (Δ/Χ, Δ/Π, Επ. Αδείας): … x 15/12=(α) 

 

Ασφαλιστικές εισφορές (για ένα εργαζόμενο) :……………….. * (α)= (β)  

(Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι την 31.12.2022 το ποσοστό των ασφαλιστικών 

εισφορών για πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε 22,54% και για μερική απασχόληση σε 23,02%)  

 

Σύνολο  ωρομισθίου εργαζομένου          : (α)+(β)= (γ)   

 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ-ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ          

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(Συν. ωρομισθίου επί συν. ωρών 

ανά ημέρα) 

6 5 

 

30 

 

(γ)*30 = (δ) 

 

Γ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  

 

 ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 44.730 m2 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ m2 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ   

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ   

ΣΥΝΟΛΟ   

 

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 44.730 m2 

(δi) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ m2 

(δi/44.730) 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (δ)* 40 =(ε)  

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & 

Λ.ΕΞΟΔΩΝ 

  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ   

 


