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Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
& Διοικητικής Υποστήριξης
Μονάδα Οικονομικών 
Υπηρεσιών
Τομέας Προμηθειών
Πληροφορίες: Α. Σφαραγκούλια
Τηλ.: 210 3339557
E-mail: asfaragoulia@etasa.gr

Προς: Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για την Επιλογή Αναδόχου για τη μακροχρόνια μίσθωση (operational 
leasing) δύο (2) 9-θέσιων minibuses πρώτης κυκλοφορίας 2021 για 
τη μεταφορά προσωπικού του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό 
Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ - Αρ. Διακ. 13222/12.10.2021

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

Ερώτημα 1:

Διαφοροποιούνται τα τιμήματα των μεταχειρισμένων και των καινούργιων 
οχημάτων και το Συνολικό τίμημα θα πρέπει να υπολογισθεί βάση του  
χρονικού διαστήματος της μίσθωσης των καινούργιων και των 
μεταχειρισμένων οχημάτων και στην συνέχεια να  γίνει η άθροιση κάτι το 
οποίο με τα τωρινά δεδομένα αδυνατούμε να πράξουμε. Παρακαλώ 
ενημερώστε μας πως επιθυμείτε να υπολογίσουμε το συνολικό τίμημα της 
σύμβασης ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις από το ζητούμενο σας.

Απάντηση:

Να αναφέρεται το μηνιαίο μίσθωμα των καινούργιων οχημάτων και το 
συνολικό κόστος αυτών να υπολογιστεί για περίοδο τριάντα έξι μηνών (36). 
Αναφορικά με τα pre-delivery να αναφέρεται μόνο το μηνιαίο κόστος αυτών.
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Ερώτημα 2:

Σε περίπτωση Αναδοχής τα καινούργια οχήματα θα παραγγελθούν π.χ με 
την υπογραφή της σύμβασης τέλος Οκτωβρίου του 2021 αλλά ως 
ημερομηνία Α' κυκλοφορίας θα αναφέρουν 2022 εφόσον π.χ. ο μέσος 
εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης είναι 3,5 μήνες. Παρακαλώ πολύ 
ενημερώστε μας αν είναι απορριπτέα τα οχήματα πρώτης κυκλοφορίας 2022.

Απάντηση:

Όχι, δεν είναι απορριπτέα. 

Ερώτημα 3:

Για την κάλυψη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας καθότι 
είμαστε νεοσύστατη εταιρεία 3/2018 θα θέλαμε να κάνουμε χρήση Δάνειας 
εμπειρίας. Παρακαλώ ενημερώστε μας σε ποιο φάκελο θα πρέπει να  
συμπεριλάβουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Απάντηση:

Εντός του Σφραγισμένου Υποφακέλου  - Φάκελος Α.  Στο στάδιο αυτό της 
διαγωνιστικής διαδικασίας αρκεί η προσκόμιση μίας υπεύθυνης δήλωσης  του 
φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεστε, ότι αποδέχεται και δεσμεύεται  
ότι θα έχετε στη διάθεσή σας τους αναγκαίους πόρους.  

Kωνσταντίνος Κωτσάκος
Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & 

Διοικητικής Υποστήριξης

Κοινοποίηση

Γραφείο Διοίκησης.

Εσωτερική Διανομή
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Τμήμα Προμηθειών.
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