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ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού  Διαγωνισμού για την Επιλογή 
Αναδόχου για το τεχνικό έργο «Ηλεκτρολογικές εργασίες του υποκαταστήματος 
Ι.Π. Αιδηψού της ΕΤΑΔ ΑΕ και έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ» - Αρ. Προσκλ. 
9947/29.06.2022 – 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 657/14.03.2022 
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. 6581/23.05.2022 Εντολή Αγοράς του 
Υποκαταστήματος.

6. Την υπ’ αριθμ. 9947/29.06.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για το τεχνικό έργο «Ηλεκτρολογικές 
εργασίες του υποκαταστήματος Ι.Π. Αιδηψού της ΕΤΑΔ ΑΕ και έκδοση 
πιστοποιητικού ΔΕΗ».

  

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
& Διοικητικής Υποστήριξης
Μονάδα Οικονομικών 
Υπηρεσιών
Τομέας Προμηθειών
Πληροφορίες: Α. Σφαραγκούλια
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7. Την υπ’ αριθμ. 10394/06.07.2022 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής 
Διενέργειας του εν τίτλω διαγωνισμού.  

8. Την υπ΄αριθμ. 10925/14.07.2022 Απόφαση κήρυξης προσωρινού 
Αναδόχου.

9. Το υπ’ αριθμ. 11396/22.07.2022  έγγραφο της Επιτροπής, με το 
οποίο υποβλήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ ΑΕ το από 22.07.2022 
Πρακτικό συνεδρίασης του Διαγωνισμού, που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

10. Την ανάγκη κήρυξης οριστικού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του από 22.07.2022 πρακτικού της επιτροπής του 
Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το τεχνικό έργο «Ηλεκτρολογικές 
εργασίες του υποκαταστήματος Ι.Π. Αιδηψού της ΕΤΑΔ ΑΕ και έκδοση 
πιστοποιητικού ΔΕΗ», για χρονικό εξήντα (60) ημερών, σύμφωνα με τους όρους 
της υπ΄αριθμ. 9947/29.06.2022  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της 
υπ΄αριθμ. 10636/11.07.2022 οικονομικής προσφοράς, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2. Την κατακύρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 
επιλογή Αναδόχου για το τεχνικό έργο «Ηλεκτρολογικές εργασίες του 
υποκαταστήματος Ι.Π. Αιδηψού της ΕΤΑΔ ΑΕ και έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ» 
στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΒΑ Α.Ε.». 

3. Την συνολική δαπάνη ποσού σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(€48.000,00) πλέον ΦΠΑ 24%,  για το τεχνικό έργο «Ηλεκτρολογικές εργασίες 
του υποκαταστήματος Ι.Π. Αιδηψού της ΕΤΑΔ ΑΕ και έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ».

4. Την καταβολή του ανωτέρω ποσού στην εταιρεία «ΜΥΒΑ Α.Ε.» από 
την Αρμόδια Μονάδα, σε καθοριζόμενη ημερομηνία, με ευθύνη της Αρμόδιας 
Μονάδας της ΕΤΑΔ Α.Ε., κατά τον επόμενο της έκδοσης του τιμολογίου 
ημερολογιακό μήνα, κατόπιν της πιστοποίησης ποιότητας και ποσότητας της 
προμήθειας και των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και της σύνταξης του σχετικού 
πρακτικού καλής εκτέλεσης από τον Αρμόδιο Τομέα της ΕΤΑΔ Α.Ε., καθώς επίσης 
και 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) Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης 
(Παράρτημα A’ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), ποσού δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (€2.400,00), διάρκειας ισχύος τουλάχιστον για ένα (1) μήνα 
μετά τη λήξη της υπό ανάθεση σύμβασης ή αορίστου χρόνου.

Β) Του συνόλου των δικαιολογητικών σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’ της 
σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

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

7. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ι.Π. Αιδηψού» - Κέντρο Κόστους 10.02.26

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 – Ι.Π. Αιδηψού

Εσωτερική Διανομή:

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

Συνημμένα:

1. Το από 22.07.2022 Πρακτικό της Επιτροπής.
2. Η υπ΄αριθμ. 10636/11.07.2022 οικονομική προσφορά της αναδόχου.
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