
ΘΕΜΑ: Ακύρωση ανοιχτού διαγωνισμού με δικαίωμα 
αντιπροσφορών, μέσω του ιστότοπου www.e-
publicrealestate.gr, για την εκμίσθωση χώρων για τη 
λειτουργία Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής, 
εντός των εγκαταστάσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας της 
ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» (ΧΚΠ) στις 
θέσεις «Φτερόλακα 1850» και του αναβατήρα «Βάκχου 
2250» (Q 109846BR2).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 2636/1998 (Φ.Ε.Κ. 198/Α/1998) περί συστάσεως Εταιρίας για τη 
διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
2837/2000 (Φ.Ε.Κ. 178/3.8.2000), το Ν. 3270/2004 (Φ.Ε.Κ. 
187/Α/11.10.2004), το Ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66/31.03.2011) και την υπ’ 
αριθμ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011/28.11.2011 (Φ.Ε.Κ. 2779/Β/2.12.2011) 
ΚΥΑ περί συγχώνευσης της ΚΕΔ Α.Ε. και της ΕΤΑ Α.Ε. και ισχύει σήμερα.

2. Το Καταστατικό της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον Κανονισμό Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων, 
Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών της ΕΤΑΔ Α.Ε, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης 
Ακινήτων & Επιχειρηματικών 
Μονάδων
Μονάδα Διαχείρισης 
Επιχειρηματικών Μονάδων
Τομέας Επιχειρηματικών Μονάδων
Πληροφορίες: Ε. Μαρανού
Τηλέφωνο: 210 – 3339716
Φαξ: 210 – 3339550
Ηλ. Δ/νση: emaran@etasa.gr 

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
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5. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθ. 616/21.10.2020 (θέμα A1) 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ ΑΕ, κατόπιν της υπ΄ 
αριθ. πρωτ. 119/19.10.2020 εισήγησης με θέμα: «Έγκριση διενέργειας 
δύο (2) ανοιχτών διαγωνισμών με δικαίωμα αντιπροσφορών, μέσω του 
ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr, εκμίσθωσης χώρων για τη 
λειτουργία Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής, εντός των 
εγκαταστάσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας της ΕΤΑΔ ΑΕ 
«Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» (ΧΚΠ)».

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 94/05.01.2021 απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου 
σχετικά α) με την κήρυξη άγονου του ανοιχτού διαγωνισμού με δικαίωμα 
αντιπροσφορών, μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr, για την 
εκμίσθωση χώρων για τη λειτουργία Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης και 
Αναψυχής, εντός των εγκαταστάσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας της 
ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» (ΧΚΠ) στις θέσεις 
«Φτερόλακα 1850» και του αναβατήρα «Βάκχου 2250» (Q 109846B) και 
β) την επαναπροκήρυξή του (Q 109846BR2).

7. Τους από 23.05.2019 Γενικούς Όρους του Διαγωνισμού και ειδικότερα το 
άρθρου 7, παρ. 7.1, σύμφωνα με το οποίο «Η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα 
να αναβάλει οποτεδήποτε ή να ακυρώσει την Διαγωνιστική Διαδικασία σε 
οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή να τροποποιήσει τους Γενικούς και τους 
Ειδικούς Όρους Διαγωνισμού ή να μην υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης 
με τον Ανάδοχο ή να επαναλάβει την Διαγωνιστική Διαδικασία, κατά την 
απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, και χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη 
έναντι των Ενδιαφερόμενων, των Συμμετεχόντων, του Ανάδοχου ή 
οποιοδήποτε τρίτου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού (Q 109846ΒR2) με 
δικαίωμα αντιπροσφορών, μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr, 
για την εκμίσθωση χώρων για τη λειτουργία Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης 
και Αναψυχής, εντός των εγκαταστάσεων της Επιχειρηματικής Μονάδας της 
ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» (ΧΚΠ), στις θέσεις 
«Φτερόλακα 1850» και του αναβατήρα «Βάκχου 2250».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

          Στέφανος Δ. Βλαστός
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

i. Γραφείο Διοίκησης
ii. Νομική Υποστήριξη
iii. ΕΜ «ΧΚ Παρνασσού»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 Μονάδα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Μονάδων / Τομέας 

Επιχειρηματικών Μονάδων
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