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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις – Παράταση Προθεσμίας υποβολής προσφορών για 
τον Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό 
ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας 
του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»- 
Αρ. Διακ. 16269/15.11.2022.

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 679/30.11.2022 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τον κανονισμό της εταιρείας για την ανάθεση και εκτέλεση 
συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης 
μελετών, όπως αυτός ισχύει.

5. Τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 16269/15.11.2022 Διακήρυξη 
Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό 
ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας 
του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για το 
διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του 
Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, 
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προκειμένου να διασφαλισθούν καλύτερα οι όροι ανταγωνισμού από 
06.12.2021 έως 9.12.2022 και ώρα 14:00 μ.μ. και ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης η 9.12.2022 και ώρα 14:30 π.μ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
όροι και οι προϋποθέσεις της από 16269/15.11.2022 Διακήρυξης.                                                       

Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από 
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον εν θέματι Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα 
ακόλουθα επί των ερωτημάτων συγκεντρωτικά:

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος διευκρινίζεται ότι, αποκλειστικά για 
λόγους αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, στην οικονομική 
προσφορά των προσφερόντων δεν θα πρέπει να υπολογισθεί κανενός είδους 
μέγιστη πρόσθετη απασχόληση, ήτοι απασχόληση πέραν του καθημερινού 
ωραρίου, καθώς και του ωραρίου Κυριακών και αργιών. Για το λόγο αυτό, 
δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πίνακα προϋπολογισμού ωρών μέγιστης 
πρόσθετης απασχόλησης του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης, τυχόν, δε, 
συμπλήρωσή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών. Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός του 
διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα 
χιλιάδων ευρώ (1.250.000,00) πλέον ΦΠΑ ήτοι ενός εκατομμυρίου 
πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.550.000,00) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.

                 Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος 
                    και εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου

                           Παναγιώτης Μπαλωμένος
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Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Διοίκησης.

2. Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακινήτων και Επιχειρηματικών 
Μονάδων – Μονάδα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Μονάδων – Τομέας 
Επιχειρηματικών Μονάδων – Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

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


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: ΕΤΑΔ Α.Ε. 06/12/2022
Α. Π.: 17124
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-12-06T08:40:07+0000
	Not specified




