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ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για 
την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Στρατηγικής μελέτης, 
συμβουλευτικών υπηρεσιών & σχεδιασμού ανανεωμένων 
λογοτύπων & εταιρικής ταυτότητας για την επικοινωνία στο 
διαδίκτυο και σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε.» - Αρ. 
Προσκλ. 14206/08.12.2020 – Κατακύρωση. 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Καταστατικό της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την απόφαση που ελήφθη κατά την με α/α 604/03.06.2020 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τον Κανονισμό της εταιρείας για την ανάθεση και εκτέλεση 
συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης 
μελετών, όπως ισχύει.

5. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 14206/08.12.2020 Πρόχειρο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Στρατηγικής μελέτης, 
συμβουλευτικών υπηρεσιών & σχεδιασμού ανανεωμένων λογοτύπων & 
εταιρικής ταυτότητας για την επικοινωνία στο διαδίκτυο και σε επίπεδο 
δημοσίων σχέσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε.

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14456/14.12.2020 Απόφαση Συγκρότησης 
Επιτροπής Διενέργειας του εν τίτλω διαγωνισμού.  

 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
& Διοικητικής Υποστήριξης
Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών
Τομέας Προμηθειών
Πληροφορίες: Ν. Μαρματσούρης
Τηλ.: 210 3339403
Fax:  210 3339458
Email: nmarmatsouris@etasa.gr 

Προς: MAGNET ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Email:  magnet@magnetathens.gr 

mailto:nmarmatsouris@etasa.gr
mailto:magnet@magnetathens.gr


Σελ. 2 από 3

7. Την υπ’ αριθ. 15043/28.12.2020 Απόφαση έγκρισης του από 
21.12.2020 Πρακτικού της επιτροπής του Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Στρατηγικής μελέτης, 
συμβουλευτικών υπηρεσιών & σχεδιασμού ανανεωμένων λογοτύπων & 
εταιρικής ταυτότητας για την επικοινωνία στο διαδίκτυο και σε επίπεδο 
δημοσίων σχέσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε.

8. Το με αριθ. πρωτ. 80/05.01.2021 έγγραφο της Επιτροπής, με 
το οποίο διαβιβάστηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ Α.Ε. το από 
05.01.2021 Πρακτικό συνεδρίασης του Πρόχειρου Διαγωνισμού, που αφορά 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

9. Την ανάγκη κήρυξης οριστικού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση του από 05.01.2021 Πρακτικού της επιτροπής του 
Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την 
παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Στρατηγικής μελέτης, συμβουλευτικών 
υπηρεσιών & σχεδιασμού ανανεωμένων λογοτύπων & εταιρικής ταυτότητας 
για την επικοινωνία στο διαδίκτυο και σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων της 
ΕΤΑΔ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 14206/08.12.2020 
Πρόσκλησης και της με αριθ. πρωτ. 14756/21.12.2020 οικονομικής 
προσφοράς.  

2. Την κατακύρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για 
την επιλογή Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Στρατηγικής 
μελέτης, συμβουλευτικών υπηρεσιών & σχεδιασμού ανανεωμένων 
λογοτύπων & εταιρικής ταυτότητας για την επικοινωνία στο διαδίκτυο και σε 
επίπεδο δημοσίων σχέσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε. στην εταιρεία «MAGNET 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

3. Την συνολική δαπάνη ποσού τριάντα δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (€32.500,00€) πλέον Φ.Π.Α., για την παροχή των 
ανωτέρω υπηρεσιών.

4. Την καταβολή του ανωτέρω ποσού στην εν λόγω εταιρεία, την 
καθοριζόμενη από την ΕΤΑΔ Α.Ε. ημερομηνία σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 
14206/08.12.2020 Πρόσκληση, με ευθύνη της αρμόδιας Μονάδας, τριάντα  
(30) ημέρες μετά την έκδοση του τιμολογίου και αφού πρώτα πιστοποιηθεί 
η ποιότητα και ποσότητα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και συνταχθεί 
από τον αρμόδιο Τομέα το Πρακτικό Καλής Εκτέλεσης των Υπηρεσιών. 

5. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης απαιτείται η 
προσκόμιση των κάτωθι:

Α) Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
παρούσας, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού χιλίων εξακοσίων 
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είκοσι πέντε ευρώ (€1.625,00), διάρκειας ενός μήνα από την ολοκλήρωση 
της σύμβασης ή αορίστου χρόνου,

Β) Ό,τι άλλο προβλέπεται για την υπογραφή της σύμβασης.

6. Οι λοιποί όροι θα καθοριστούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί.

7. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Κεντρικού Καταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ. – Κέντρο Κόστους 00.40.00.      

Κοινοποίηση:
1. ΑΦΟΙ TΖΕΝΑΛH Ο.Ε. - LTH ADVERTISING
   alextzen@gmail.com 
2. IDEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
    info@ideaadv.com 
3. A.T.T.P. ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
    Vaggelis.Drakopoulos@attp.gr 
4. CREAM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
    cream@cream.gr 
Προς Ενέργεια:

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης -  Μονάδα 

Οικονομικών Υπηρεσιών.

Εσωτερική Διανομή:

1.  Γραφείο Διοίκησης.

2. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης -  Μονάδα 

Οικονομικών Υπηρεσιών  - Τομέας Προμηθειών.

3. Τομέας Marketing Δημόσιες Σχέσεις & Εταιρικές Υποθέσεις.

Συνημμένα:

1.  Το από 05.01.2021 Πρακτικό της Επιτροπής.

2.  Η με αριθ. πρωτ. ΕΤΑΔ Α.Ε. 14756/21.12.2020 Οικονομική Προσφορά 
της αναδόχου.

                       Στέφανος Δ. Βλαστός
    

Διευθύνων Σύμβουλος
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