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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή 
διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή 
Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Συντήρησης Αναβατήρων Doppelmayr, 
της γραμμής 1 Αφροδίτη – Βάκχου και της γραμμής 2 Ερμή – Ηνίοχου – 
Ήρας, στην Επιχειρηματική Μονάδα της ΕΤΑΔ Α.Ε.  «Χιονοδρομικό Κέντρο 
Παρνασσού.- Αρ. Διακ. 16266/15.11.2022.

Διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

Στη σελ. 8 της διακήρυξης, η ενδεικτική περιγραφή εντός των παρενθέσεων των 
«αναλώσιμων» που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης, και συνακόλουθα δεν περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του 
υποψηφίου αναδόχου αντικαθίσταται ως εξής: «(λιπαντικά, σπρέυ γαλβανίσματος, 
καθαρισμού, πετρέλαιο κ.λπ. )».

Στη σελ. 23 της διακήρυξης, στο πρώτο κριτήριο καταλληλότητας του άρθρου 
17.1,  η απαιτούμενη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα διευκρινίζεται ότι 
αφορά στο εξής: «στο τομέα συντήρησης και επισκευής χιονοδρομικών 
αναβατήρων».

Στη σελ. 58 της διακήρυξης, αναφορικά με την εκτέλεση των εργασιών στα 
«Φρένα», η υπό αστερίσκο υποσημείωση αντικαθίσταται ως εξής: «* Ο έλεγχος 
καλής  λειτουργίας θα βεβαιωθεί εντός του 2022 και οι ως άνω εργασίες 
συντήρησης θα ολοκληρωθούν το 2023».

Στη σελ. 58 της διακήρυξης, αναφορικά με την εκτέλεση των εργασιών στις 
«Συστοιχίες Τροχαλιών», η αναφορά στον Πίνακα 1 διαγράφεται.

Στη σελ. 58 της διακήρυξης, αναφορικά με την εκτέλεση των εργασιών στον 
«Αναβατήρα Δία», η υπό αστερίσκο υποσημείωση αντικαθίσταται ως εξής: «* Ο 
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έλεγχος καλής  λειτουργίας θα βεβαιωθεί εντός του 2022 και οι ως άνω εργασίες 
συντήρησης θα ολοκληρωθούν το 2023».

Στη σελ. 68 της διακήρυξης, ο υπό το στοιχείο (β) όρος περί της εγγύησης καλής 
λειτουργίας  για την εξόφληση του αναδόχου διαγράφεται, καθώς δεν απαιτείται 
για την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω αφορούν πρόδηλες παραδρομές κατά τη 
σύνταξη των όρων της διακήρυξης.

Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος

  Παναγιώτης Μπαλωμένος

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Διοίκησης.
2. Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης και Προμηθειών.
3. Μονάδα Επιχειρηματικών Μονάδων
Εσωτερική Διανομή
Τομέας Προμηθειών.
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