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Θέμα: Αιτήματα  παροχής διευκρινήσεων  επί της διακήρυξης με αριθμό 52/2021 Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ ΑΕ ( 

κτίρια Αττικής και Θεσσαλονίκης- ΕΡΤ3 ) 

 

Αξιότιμοι κύριοι/ ες 

Σε απάντηση των από 23-12-2021 και 27-12-2021 επιστολών που στάλθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σας 

παραθέτουμε τα κάτωθι:  

 
1η Διευκρίνιση:  

 «Εάν υπάρχουν  έξοδα δημοσίευσης τα οποία βαρύνουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό » 

 Απάντηση : Δεν υπάρχουν έξοδα δημοσίευσης για τον εν λόγω διαγωνισμό . 

 

2η Διευκρίνιση: 

«Εάν πρέπει να υπολογίσουμε την παρακράτηση ΦΕ 8%» 

Απάντηση: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, δεν απαιτείται να συμπεριλάβουν τον υπολογισμό της παρακράτησης 

φόρου 8% στην οικονομική προσφορά τους, διότι η ΕΡΤ ανήκει στις κεφαλαιουχικές εταιρείες που 

εξαιρούνται του Ν. 4172/13. 

 

3η διευκρίνιση: 

«Στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς , πρέπει να υπολογισθεί κόστος προσαύξησης λόγω μη εργασίας 

κατά τις Αργίες αυτό το κόστος αφορά τους εργαζομένους που εργάζονται Δευτέρα – Παρασκευή και 

πρόκειται να υπάρξει αργία σε εκείνες τις ημέρες; » 
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Απάντηση :  Βάσει της εργατικής νομοθεσίας το προσωπικό που δεν εργάζεται σε αργία που θα συμπέσει 

σε καθημερινή ημέρα αμείβεται σαν να εργαζόταν χωρίς την προσαύξηση της Αργίας . Είναι ορθή η 

παρατήρηση, δεν αποτελεί προσαύξηση αλλά υπολογίζεται σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία στο 

εργασιακό κόστος».  

 

4η διευκρίνιση  

«Σαν πιθανή ημερομηνία έναρξης ορίζεται για το Τμήμα Αττικής η 01/04/2022 και για το Τμήμα της 

Θεσσαλονίκης η  01/06/2022; δεδομένου ότι πρέπει να υπολογισθεί και χρονικό διάστημα 24 μηνών ώστε 

να υπολογισθούν ορθά και οι Αργίες; 

Απάντηση: Στο  άρθρο 6 παράγραφος 6.2 της προκήρυξης  αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της 

Σύμβασης ( για τις εγκαταστάσεις εντός της Αττικής, η σύμβαση θα ξεκινήσει από την 22.03.2022 και λήγει 

την 21.03.2024 και για τις εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη η σύμβαση θα ξεκινήσει από την 01.06.2022 

και λήγει την 31.05.2024) και ο υπολογισμός των αργιών θα πρέπει να γίνει για το συγκεκριμένο διάστημα.  

 

5η διευκρίνιση  

«Θα πρέπει κατά τη σύνταξη της οικονομικής μας προσφοράς να λάβουμε υπόψη την αύξηση της τάξεως 

2% του κατώτατου μεικτού ημερομισθίου πλήρους απασχόλησης που θα ισχύσει από 1/1/2022;» 

Απάντηση: Σύμφωνα με τη δημοσίευση στις 27-12-2021 Αρ. φύλλου 6263 στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως ισχύει από 01-01-2022 η αύξηση του κατώτατου μισθού. 

  

6η διευκρίνιση 

Στην σελ. 72 της διακήρυξης όπου επισυνάπτεται το οικονομικό υπόδειγμα αναφέρεται ένα πεδίο 

προς συμπλήρωση , με χρωματική επισήμανση ως εξής : 

Κόστος προσαύξησης λόγω μη εργασίας κατά τις Αργίες  

Παρακαλώ πολύ όπως μας προσδιορίσετε ποιο εργατικό κόστος θα πρέπει να αναγραφεί στο 

συγκεκριμένο πεδίο , δεδομένου ότι ο εργαζόμενος που δεν εργάζεται κατά τις επίσημες αργίες , 

αμείβεται σαν να εργαζόταν βάσει της εργατικής νομοθεσίας και αυτό δεν αποτελεί προσαύξηση του 

εργατικού κόστους, παρά υπολογίζεται στο συνολικό εργατικό κόστος. 
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Απάντηση: Είναι ορθή η παρατήρηση ότι δεν αποτελεί προσαύξηση αλλά υπολογίζεται σύμφωνα με την 

εργατική νομοθεσία στο εργατικό κόστος.  

Ο ΓΔΔΟΥ 

 
α.α ΝΤΕΡΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ψ7Θ5465Θ1Ε-Θ3Λ 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

 

 

 

Kοινοποίηση: 

 

 Γεν. Δ/νση Δ.Ο.Υ 

 Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης (agavriil@ert.gr ) 
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