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ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του Τακτικού Διαγωνισμού προς τον 
σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης και κίνησης (ειδικών προδιαγραφών), για την κάλυψη 
των αναγκών των υποκαταστημάτων «Χιονοδρομικό Κέντρο 
Παρνασσού» και «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ ΑΕ – ΑΡ. 
ΔΙΑΚ. 17882/21.12.2022 – 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 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. Τις υπ’ αριθ. 7140/16.10.2022 και 7239/07.11.2022 Εντολές 
Αγοράς.

6. Την υπ’ αριθ. 17882/21.12.2022 Διακήρυξη Τακτικού 
Διαγωνισμού προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια 
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πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης (ειδικών προδιαγραφών), για την 
κάλυψη των αναγκών των υποκαταστημάτων «Χιονοδρομικό Κέντρο 
Παρνασσού» και «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ ΑΕ.

7. Την υπ’ αριθ. 102/04.01.2023 Απόφαση Συγκρότησης 
Επιτροπής Διενέργειας του εν τίτλω Διαγωνισμού.

8. Την υπ’ αριθ. 346/11.01.2023 Απόφαση έγκρισης των από 
09.01.2023 Πρακτικών της επιτροπής του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης (ειδικών 
προδιαγραφών), για την κάλυψη των αναγκών των υποκαταστημάτων 
«Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» και «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της 
ΕΤΑΔ ΑΕ.

9. Το υπ’ αριθ. 952/26.01.2023 Έγγραφο της Επιτροπής, με το 
οποίο διαβιβάστηκε στον Εντεταλμένο Σύμβουλο και Εκτελούντα χρέη 
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ Α.Ε. το από 25.01.2023 Πρακτικό 
Συνεδρίασης, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
της προσωρινής αναδόχου.

10. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας κήρυξης οριστικού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του από 25.01.2023 Πρακτικού της επιτροπής 
Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο  την «Προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης και κίνησης (ειδικών προδιαγραφών), για την κάλυψη των 
αναγκών των υποκαταστημάτων «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» και 
«Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ ΑΕ, με το οποίο ελέγχθηκαν τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου.

2. Την κατακύρωση του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την 
Ανάδειξη Αναδόχου «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης (ειδικών 
προδιαγραφών), για την κάλυψη των αναγκών των υποκαταστημάτων 
«Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» και «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της 
ΕΤΑΔ ΑΕ, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIQ ENERGY-
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους με δυνατότητα παράτασης εκ μέρους της ΕΤΑΔ ΑΕ και τη σύμφωνη 
γνώμη της Αναδόχου, μέχρι την εξάντληση του συνολικού προϋπολογισμού, 
ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων 
ευρώ (211.200,00€). 

3. Τη δαπάνη ποσού που κάθε φορά θα προκύπτει από την 
ποσότητα των παραγγελιών του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης και την 
ισχύουσα τιμή ΕΛ.ΠΕ., όπως αυτή ανακοινώνεται από την Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου (www.oil.gge.gov.gr) την ημέρα της παράδοσης, με συνολικό 
περιθώριο κέρδους α) το ποσό των εκατόν οκτώ ευρώ (€108,00) ανά χίλια 

http://www.oil.gge.gov.gr/
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λίτρα πετρελαίου κίνησης πλέον ΦΠΑ β) το ποσό των εκατόν οκτώ  ευρώ 
(€108,00) ανά χίλια λίτρα πετρελαίου κίνησης ειδικών προδιαγραφών πλέον 
ΦΠΑ και γ) το ποσό των τριάντα ευρώ (€30,00) ανά χίλια λίτρα πετρελαίου 
θέρμανσης πλέον ΦΠΑ για τη κάλυψη των αναγκών των Υποκαταστημάτων 
«Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» και «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα». 

4. Η αμοιβή της Αναδόχου, θα προσδιορίζεται με βάση την οικονομική 
προσφορά και τις παραδοθείσες ποσότητες πετρελαίου ανά Υποκατάστημα 
και θα καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την εκάστοτε 
ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, την έκδοση των προβλεπόμενων 
παραστατικών και των σχετικών Πρακτικών Ποιοτικού Ελέγχου και 
Ποσοτικής Παραλαβής από την Διεύθυνση των Υποκαταστημάτων 
«Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» και «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα».

5. Την πρόσκληση στην οριστική ανάδοχο για την υποβολή:

Α) Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
παρούσας, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς τον Φ.Π.Α. ήτοι δέκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ 
(€10.560,00), διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών ή αορίστου 
χρόνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17882/21.12.2022 Διακήρυξη.  

Β) Του αποδεικτικού εξόφλησης ποσού διακοσίων ενενήντα πέντε 
ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (€295,22) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που 
αφορά στα έξοδα δημοσίευσης του εν λόγω διαγωνισμού.

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

7. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των 
Υποκαταστημάτων «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» και «Χιονοδρομικό 
Κέντρο Βόρα» – Κέντρα Κόστους 10.02.23 και 10.02.24.

   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελών 
χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου

Παναγιώτης Μπαλωμένος 
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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  - Τομέας Προμηθειών.

2. Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης  Ακινήτων και Επιχειρηματικών Μονάδων 
– Μονάδα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Μονάδων – Τομέας Επιχειρηματικών 
Μονάδων.-

3. Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

4. Υποκατάστημα «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα»

5. Γραφείο Διοίκησης

Συνημμένα:

1. Το από 25.01.2023 Πρακτικό της Επιτροπής.

2. Η υπ’ αριθ. 346/11.01.2023 Απόφαση.

3. Η υπ’ αριθ. 139/05.01.2023 Οικονομική Προσφορά της αναδόχου.
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