
Σελ. 1 από 3

      

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
& Διοικητικής Υποστήριξης
Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης 
και Προμηθειών
Τομέας Προμηθειών 
Πληροφορίες: Κ. Κρητικού
Τηλ.: 210 3339412
Ε-mail: kkritikou@hppc.gr 

Προς:
Email:

«Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» 
«ΚΙΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΙΚΕ», 
«ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Α.Ε.»

info@mavrakis-sa.gr , 
main@team.com.gr , 
studio@kizistudio.com 

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του Τακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου για την «Εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη φακέλου 
τεχνικών δεδομένων για την υλοποίηση της Αποκατάστασης του 
πρώην Sanatorium/Hotel» στην Πάρνηθα - Αρ. Διακ. 
16888/29.11.2022 - Κατακύρωση. 

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 ισχύει.

5. Την  υπ’ αριθμ. 16888/29.11.2022 Διακήρυξη Τακτικού 
Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου 
για την «Εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδομένων 
για την υλοποίηση της Αποκατάστασης του πρώην Sanatorium/Hotel» στην 
Πάρνηθα.
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6. Την υπ’ αριθμ. 17207/7.12.2022 Απόφαση Συγκρότησης 
Επιτροπής Διενέργειας του εν τίτλω διαγωνισμού.  

7. Την υπ. αρ. 18091/27.12.2022 απόφαση έγκρισης των από 
16.12.2022 & 22.12.2022 Πρακτικών της επιτροπής του Τακτικού 
Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου 
για την «Εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδομένων 
για την υλοποίηση της Αποκατάστασης του πρώην Sanatorium/Hotel» στην 
Πάρνηθα.

8. Το με αρ. πρωτ. 842/24.1.2023 έγγραφο της Επιτροπής, με το 
οποίο διαβιβάστηκε στον Εντεταλμένο Σύμβουλο και εκτελούντα χρέη 
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ Α.Ε. το από 9.1.2023 Πρακτικό 
συνεδρίασης, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
της προσωρινής αναδόχου.

9. Την ανάγκη κήρυξης οριστικού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση του από 9.1.2023 πρακτικού της επιτροπής του 
Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης 
αναδόχου για την «Εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη φακέλου τεχνικών 
δεδομένων για την υλοποίηση της Αποκατάστασης του πρώην 
Sanatorium/Hotel» στην Πάρνηθα, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. 
πρωτ. 16888/29.11.2022 Διακήρυξης και της με αρ. πρωτ. 
17464/14.12.2022 οικονομικής προσφοράς της ένωσης οικονομικών 
φορέων «Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» 
«ΚΙΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΙΚΕ», «ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», 
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Την κατακύρωση του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία 
για την «Εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδομένων 
για την υλοποίηση της Αποκατάστασης του πρώην Sanatorium/Hotel» στην 
Πάρνηθα, στην ένωση οικονομικών φορέων «Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
– ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» «ΚΙΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΙΚΕ», «ΤΕΑΜ Μ-
Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».

3. Την συνολική δαπάνη ποσού εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων 
διακοσίων είκοσι ευρώ και ένα λεπτό (€165.220,01) πλέον ΦΠΑ 24%, για 
την «Εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδομένων για 
την υλοποίηση της Αποκατάστασης του πρώην Sanatorium/Hotel» στην 
Πάρνηθα.

4. Την καταβολή του ανωτέρω ποσού στον ανάδοχο σύμφωνα με την 
ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και στάδια (εάν 
εφαρμόζεται) όπως προκύπτουν από την οικονομική του προσφορά. Η 
αμοιβή μελέτης καταβάλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης μετά την υποβολή της μελέτης και την παραλαβή της από τα 
αρμόδια όργανα. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει 
προς έγκριση Λογαριασμούς Πληρωμής. Μετά την έγκριση του Λογαριασμού 
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ο Ανάδοχος υποβάλει τα ανάλογα τιμολόγια και λοιπά νόμιμα παραστατικά 
και δικαιολογητικά που προβλέπονται ή/και κάθε άλλο δικαιολογητικό 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:

Α) Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
παρούσας, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού οκτώ χιλιάδων 
διακοσίων εξήντα ένα ευρώ (€8.261,00), διάρκειας ισχύος τουλάχιστον ένα 
(1) μήνα μετά τη λήξη της υπό ανάθεση σύμβασης ή αορίστου χρόνου.

Β) Ό,τι άλλο προβλέπεται για την υπογραφή της σύμβασης.

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

7. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κεντρικού 
– Μονάδα Τεχνικών Υπηρεσιών - Κέντρο Κόστους 20.03.00

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και 
εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου

Παναγιώτης Μπαλωμένος

Προς Ενέργεια:

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης -  Μονάδα 
Οικονομικών Υπηρεσιών – Τομέας Λογιστηρίου

Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης -  Μονάδα 
Διοικητικής Υποστήριξης και Προμηθειών
2. Γενική Διεύθυνση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων και Τεχνικής Υποστήριξης -  
Μονάδα Τεχνικών Υπηρεσιών  - Τομέας Μελετών και Επίβλεψης Έργων και 
Ειδικών Προγραμμάτων
3. Γραφείο Διοίκησης

Συνημμένα:

1.  Η υπ΄αριθμ.  18091/27.12.2022 απόφαση έγκρισης των από 16.12.2022 
& 22.12.2022 Πρακτικών.

2. Το από 9.1.2023 Πρακτικό της Επιτροπής.

3.  Η υπ΄αριθμ. 17464/14.12.2022  Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου.
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