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ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιεύσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε. στον 
Ελληνικό Τύπο» - Αρ. Προσκλ. 7509/09.06.2021- Κατακύρωση.

ΑΠΟΦΑΣΗ

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 629/10.03.2021 
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 υπ΄αριθμ. 5034/28.05.2021 Εγκεκριμένη Εντολή Αγοράς 
του Αρμόδιου Τομέα.

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7509/09.06.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών 
Δημοσιεύσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε. στον Ελληνικό Τύπο
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1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7822/15.06.2021 Απόφαση Συγκρότησης 
Επιτροπής Διενέργειας του εν τίτλω διαγωνισμού.   

2. Την με αριθ. πρωτ. 8354/25.06.2021 Απόφαση Διευθύνοντος 
Συμβούλου με την οποία εγκρίθηκε το από 24.06.2021 Πρακτικό του εν 
τίτλω διαγωνισμού και  αναδείχθηκε η εταιρεία «BEST MEDIA 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ»  προσωρινή Ανάδοχος του εν λόγω διαγωνισμού.

3. Το με αριθ. πρωτ. 9011/07.07.2021 έγγραφο της Επιτροπής, 
με το οποίο διαβιβάστηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο το από 07.07.2021 
Πρακτικό συνεδρίασης του Διαγωνισμού, που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

4. Την ανάγκη κήρυξης οριστικού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του από 07.07.2021 Πρακτικού της επιτροπής του 
Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Δημοσιεύσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε. στον Ελληνικό Τύπο» για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έτους, ήτοι από 01.07.2021 έως 30.06.2022, ή έως εξαντλήσεως 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 
7509/09.06.2021 Πρόσκλησης και της με αριθ. πρωτ. 8242/24.06.2021 
οικονομικής προσφοράς. 

2. Την κατακύρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για 
την «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιεύσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε. στον Ελληνικό 
Τύπο», στην εταιρεία «BEST MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». 

3. Τη δαπάνη ποσού που κάθε φορά θα προκύπτει από τον αριθμό 
και τις προδιαγραφές των δημοσιεύσεων κατ΄εντολή της ΕΤΑΔ Α.Ε. με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 26% επί του ισχύοντος εμπορικού 
τιμοκαταλόγου των ελληνικών εφημερίδων, όπως αυτός προκύπτει από 
τους επίσημους και θεωρημένους από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εμπορικούς 
τιμοκαταλόγους και τα προσαρτήματα αυτών, τους οποίους οφείλει ο 
Ανάδοχος να προσκομίσει κατά την υπογραφή και κοινοποίηση της 
σχετικής σύμβασης συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
αναφορικά με τη γνησιότητα αυτών. 

4. Την καταβολή της αμοιβής στην εν λόγω εταιρεία τμηματικά, την 
καθοριζόμενη από την ΕΤΑΔ Α.Ε. ημερομηνία, κατά τον επόμενο της 
έκδοσης του τιμολογίου ημερολογιακό μήνα και αφού προηγουμένως 
πιστοποιηθεί η ποιότητα και ποσότητα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
και συνταχθεί το σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης υπηρεσιών από την 
κάθε φορά δίδουσα τη σχετική εντολή δημοσίευσης αρμόδια Υπηρεσία-
Διεύθυνση της ΕΤΑΔ Α.Ε.  

5. Την πρόσκληση στην οριστική ανάδοχο για την υποβολή:
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α) Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της παρούσας, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της ετήσιας εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού τριών χιλιάδων ευρώ 
(€3.000,00), διάρκειας έως 31.07.2022 ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με 
την με αριθ. πρωτ. 7509/09.06.2021 Πρόσκληση.

β) Το σύνολο των δικαιολογητικών σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της 
σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

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

8. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κεντρικού 
Καταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. – 00.40.00

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

  Στέφανος Δ. Βλαστός
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Προς Ενέργεια:

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης -  Μονάδα 
Οικονομικών Υπηρεσιών.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης -  Μονάδα 
Οικονομικών Υπηρεσιών  - Τομέας Προμηθειών.
2. Γραφείο Διοίκησης
3. Τομέας marketing, Δημόσιες Σχέσεις και εταιρικές Υποθέσεις

Συνημμένα:

1.  Το από 07.07.2021 Πρακτικό της Επιτροπής.

2.  Η με αριθ. πρωτ. ΕΤΑΔ Α.Ε. 8242/24.06.2021 Οικονομική Προσφορά 
της αναδόχου.
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