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ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία 
για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας 
του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – 
Καϊμακτσαλάν», για 3 χιονοδρομικές περιόδους (2020 έως 2023)» - 
Αρ. Διακ. 12019/26.10.2020 – 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. Την απόφαση που ελήφθη κατά την με α/α 613/16.09.2020 
(Θέμα Β5) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12019/26.10.2020 Διακήρυξη επιλογής 
αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της 
λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Χιονοδρομικό Κέντρο 
Βόρας – Καϊμακτσαλάν», για 3 χιονοδρομικές περιόδους (2020 έως 2023)».

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12423/03.11.2020 Απόφαση Συγκρότησης 
Επιτροπής Διενέργειας του εν τίτλω διαγωνισμού. 
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8. Την υπ’ αριθ. 14422/11.12.2020 Απόφαση Κήρυξης 
Προσωρινού Αναδόχου. 

9. Το υπ’ αριθ. 14911/23.10.2020 έγγραφο της Επιτροπής, με το 
οποίο υποβλήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ ΑΕ το από 
23.12.2020 Πρακτικό συνεδρίασης του Διαγωνισμού, που αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

10. Την ανάγκη κήρυξης οριστικού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση του από 23.12.2020 πρακτικού της επιτροπής του 
Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. 
Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν», για 3 χιονοδρομικές 
περιόδους (2020 έως 2023)», σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 
12019/26.10.2020 Διακήρυξης και της με αρ. πρωτ. 13789/30.11.2020 
οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας.

2. Την κατακύρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοικτή 
διαδικασία για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της 
λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Χιονοδρομικό Κέντρο 
Βόρας – Καϊμακτσαλάν», για 3 χιονοδρομικές περιόδους (2020 έως 2023) 
στην ένωση εταιρειών «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. – ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε». 

3. Την συνολική δαπάνη ποσού €738.950,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας του 
Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα– 
Καϊμακτσαλάν».

4. Την καταβολή του ανωτέρω ποσού, , στην ένωση εταιρειών 
«ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. – ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε», την καθοριζόμενη από την ΕΤΑΔ 
Α.Ε. ημερομηνία, με ευθύνη της Αρμόδιας Μονάδας, κατά τον επόμενο της 
έκδοσης του τιμολογίου ημερολογιακό μήνα, κατόπιν της πιστοποίησης 
ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και της 
σύνταξης του σχετικού πρακτικού καλής εκτέλεσης από την Διεύθυνση του 
Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα - Καϊμακτσαλάν», καθώς 
επίσης κατόπιν της υποβολής των ανάλογων τιμολογίων και των λοιπών 
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Κανονισμού, και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, και σε διάστημα σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της ΕΤΑΔ 
Α.Ε.

5. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης απαιτείται η 
προσκόμιση των κάτωθι:
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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 τριάντα έξι 
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ και πενήντα λεπτών 
(€36.947,50), λήξης τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη της αρχικής 
σύμβασης ή αορίστου χρόνου.

Β) Το αποδεικτικό εξόφλησης ποσού χιλίων διακοσίων εβδομήντα 
Ευρώ και ενενήντα λεπτών (€1.270,90) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που 
αφορά στα έξοδα δημοσίευσης του εν λόγω διαγωνισμού.

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

7. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» -Κέντρο Κόστους 
10.02.24

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Στέφανος Δ. Βλαστός 

Προς Ενέργεια:

1. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης -  Μονάδα 
Οικονομικών Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Διοίκησης
2. Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακινήτων & Επιχειρηματικών Μονάδων – 
Μονάδα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Μονάδων – Τομέας Επιχειρηματικών 
Μονάδων
3. Υποκατάστημα «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»

Εσωτερική Διανομή:

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης -  Μονάδα 
Οικονομικών Υπηρεσιών  - Τομέας Προμηθειών.

Συνημμένα:

1.  Το από 23.12.2020 Πρακτικό της Επιτροπής.

2.  Η με αρ. πρωτ. 13789/30.11.2020 οικονομική προσφορά της αναδόχου 
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