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ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του 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»- Αρ. Διακ. 16269/15.11.2022Αρ.  
Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου.

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 ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 16269/15.11.2022 Διακήρυξη Διεθνούς Τακτικού 
Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του 
Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού».

6. 6. Την υπ’ αριθ. 17300/09.12.2022 Απόφαση Συγκρότησης 
Επιτροπής Διενέργειας του εν τίτλω Διαγωνισμού.  

7. Την υπ’ αριθ. 17568/15.12.2022 Απόφαση έγκρισης του από 
09.12.2022 Πρακτικού της επιτροπής του Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού για την 
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε 
«Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. 
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8. Την υπ΄αριθμ. 17917/22.12.2022 Απόφαση έγκρισης του από 
16.12.2022 Πρακτικού της επιτροπής του Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού για την 
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε 
«Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

9. Την με ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1869/29.12.2022 προδικαστική προσφυγή 
της εταιρείας με δ.τ. «GROUP CENTER HELLAS SECURITY – ENERGIE E.E.».

10. Την με ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1883/29.12.2022 προδικαστική προσφυγή 
της εταιρείας «ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΕ».

11. Τις από 12.01.2023 δηλώσεις παραίτησης από τις ως άνω ασκηθείσες 
προδικαστικές προσφυγές.

12. Τα Πρακτικά Αποδοχής Παραιτήσεων και θέσης των προδικαστικών 
προσφυγών στο αρχείο από το 1ο και το 5ο Κλιμάκιο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

13. Το υπ΄αριθμ. 426/13.01.2023 έγγραφο της Επιτροπής, με το οποίο 
διαβιβάστηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ Α.Ε. το από 12.01.2022 
Πρακτικό συνεδρίασης, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου.

14. Την ανάγκη κήρυξης οριστικού αναδόχου.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του από 12.01.2023 Πρακτικού της επιτροπής του 
Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης 
Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού της ΕΤΑΔ 
Α.Ε., με το οποίο  ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσωρινής 
αναδόχου.

2. Την κατακύρωση του Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού για την 
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Χιονοδρομικό 
Κέντρο Παρνασσού της ΕΤΑΔ Α.Ε. στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΕ», η οποία καθίσταται οριστική ανάδοχος του ως άνω 
διαγωνισμού. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται για χρονικό διάστημα από 15.01.2023 
έως τις 31.05.2023, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 16269/15.11.2022 
Διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. 17309/09.12.2022 οικονομικής προσφοράς.  

3. Η αμοιβή της αναδόχου θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις 
απολογιστικά, ήτοι ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν τον 
προηγούμενο μήνα και ειδικότερα ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων ανά 
ειδικότητα που απασχολήθηκαν για την εκτέλεση της σύμβασης κατά τον 
προηγούμενο μήνα και θα ισοδυναμεί κάθε φορά με το ημερήσιο κόστος ανά 
άτομο, για όσες ημέρες απασχολήθηκε και δεν θα ξεπερνά, κατ’ ανώτατο όριο, το 
ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα 
τεσσάρων ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (1.169.944,49€) πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 12711/26.08.2022 οικονομική προσφορά. 
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4. Την καταβολή του ανωτέρω ποσού στην εν λόγω εταιρεία 
απολογιστικά, στην καθοριζόμενη από την ΕΤΑΔ Α.Ε. ημερομηνία, βάσει του 
άρθρου 45 της διακήρυξης και τους αντίστοιχους όρους της σύμβασης, αφού 
πιστοποιηθεί αρμοδίως η ποιότητα και ποσότητα των ειδών που προμηθεύθηκαν 
και των σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν και συνταχθούν τα σχετικά 
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου και αφού εκδοθεί 
το οικείο τιμολόγιο της αναδόχου και τα λοιπά νόμιμα παραστατικά και 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού, καθώς και 
κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο της εκτέλεσης και την πληρωμή του αντιτίμου της 
σύμβασης. 

5. Την πρόσκληση της οριστικής αναδόχου για την υπογραφή της 
σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
παρούσας και για την υποβολή:

α) Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της 
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού πενήντα οκτώ χιλιάδων 
τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (€58.497,24), κατά 
την υπογραφή της σύμβασης, διάρκειας ισχύος μεγαλύτερης από τον συμβατικό 
χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά έναν (1) επιπλέον μήνα ή με ισχύ αορίστου 
χρόνου.  

β) Του αποδεικτικού εξόφλησης ποσού διακοσίων εννέα ευρώ και έντεκα 
λεπτών (209,11€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αφορά στα έξοδα δημοσίευσης 
του εν λόγω διαγωνισμού.

γ) Των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ Κεφάλαιο ΣΤ΄ 
της εν θέματι διακήρυξης.

6. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποκαταστήματος 
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. – Κέντρο Κόστους 10.02.23.    

  Παναγιώτης Μπαλωμένος
      Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Και Εκτελών χρέη 
Διευθύνοντος  Συμβούλου
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Πίνακας Διανομής:

1. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Email:  info@groupcenterhellas.com

Προς Ενέργεια:

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης -  Μονάδα Οικονομικών 
Υπηρεσιών.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης -  Μονάδα 
Διοικητικής Υποστήριξης και Προμηθειών- Τομέας Προμηθειών.

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

2. Γραφείο Διοίκησης.

Συνημμένα:

1.  Το από 12.01.2023  Πρακτικό της Επιτροπής.

2. Η υπ΄αριθμ. 17557/15.12.2022 Απόφαση.

3. Η υπ΄αριθμ. 17917/22.12.2022 Απόφαση

4. Η υπ΄αριθμ. 17309/09.12.2022 Οικονομική Προσφορά της αναδόχου.
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