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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή 
διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή 
Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε 
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»- Αρ. Διακ. 16269/15.11.2022.

Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από 
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον εν θέματι Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα 
ακόλουθα επί των ερωτημάτων συγκεντρωτικά:

 Οι ώρες απασχόλησης ανά ειδικότητα και ανά άτομο θα 
ευθυγραμμίζονται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία.

Διευκρινίζεται πως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μόνο ο αριθμός της 
υπερωριακής απασχόλησης και  όχι υπερεργασία, νυχτερινά, αργίες.

Οι Κυριακές θα υπολογίζονται στο σύνολό τους με συντελεστή  0,75  
(το οκτάωρο της Κυριακής καταβάλλεται ως κανονικό ημερομίσθιο  αφού ο 
εργαζόμενος θα λάβει ρεπό εντός της επόμενης εβδομάδας). 

Η υπερεργασία δεν υπολογίζεται στο σύνολο των 150 ωρών ( όπως 
επίσης και καμία άλλη ώρα πρόσθετης απασχόλησης ) πέραν της υπερωρίας 
που είναι η 46η ώρα εβδομαδιαίως.

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές κρατήσεις οι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να υπολογίσουν ότι όλες οι ειδικότητες ασφαλίζονται στο κλάδο 
ασφάλισης Βαρέα + επαγγελματικό κίνδυνο.
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Εκτός των ελεγκτών κυκλοφορίας, των ελεγκτών εισιτηρίων, των 
υπαλλήλων ταμείου και των υπαλλήλων πληροφοριών, που  ασφαλίζονται 
στα Μικτά.

Οι υπολογισμοί για  την αμοιβή των εργαζομένων  όπως επίσης και οι 
υπολογισμοί της πρόσθετης απασχόλησης, θα γίνουν βάσει των  μικτών 
μηνιαίων μισθών  που έχουν αποφασισθεί ανά ειδικότητες και όχι τους  εν 
ισχύ κατώτατους μισθούς.

Αναφορικά με τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 26 και τα υποδείγματα Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης, δεν 
απαιτείται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων να εξειδικεύονται στην οικονομική 
προσφορά των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων 
αποδεικνύεται με την προηγούμενη υλοποίηση συμβάσεων συναφών έργων.

Ο Εκτελών χρέη 
Διευθύνοντος Σύμβουλου 

  Παναγιώτης Μπαλωμένος

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Διοίκησης.
2. Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών.
Εσωτερική Διανομή
Τομέας Προμηθειών.
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