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ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή
Ναυαγοσωστικών Υπηρεσιών με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως
αυτός
ορίζεται
στο
Προεδρικό
Διάταγμα
71/2020
(ΦΕΚ
166/Α/31.08.2020), συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος (ι) αυτού,
για έντεκα (11) παραλίες αρμοδιότητας ΕΤΑΔ ΑΕ, χαρακτηρισμένες ως
πολυσύχναστες.- Αρ. Διακ. 5701/28.04.2022– Κήρυξη Προσωρινού
Αναδόχου- Κατακύρωση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

Το Καταστατικό της Εταιρίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.
Τον Εσωτερικό
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμό

Λειτουργίας

της

Εταιρίας

όπως

3.
Την απόφαση που ελήφθη κατά την με α/α 657/14.03.2022
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. 5701/28.04.2022 Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού
για την Παροχή Ναυαγοσωστικών Υπηρεσιών με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό
όπως αυτός ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31.08.2020),
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συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος (ι) αυτού, για έντεκα (11) παραλίες
αρμοδιότητας ΕΤΑΔ ΑΕ».
6.
Την υπ’ αριθ. 6554/16.05.2022 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής
Διενέργειας του εν τίτλω διαγωνισμού.
7.
Την υπ’ αριθ. 7242/23.05.2022 Απόφαση έγκρισης των από
16.05.2022 και 17.05.2022 πρακτικών της επιτροπής του Ανοιχτού Τακτικού
Διαγωνισμού για την «Παροχή Ναυαγοσωστικών Υπηρεσιών με όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό όπως αυτός ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 71/2020 (ΦΕΚ
166/Α/31.08.2020), συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος (ι) αυτού, για
έντεκα (11) παραλίες αρμοδιότητας ΕΤΑΔ ΑΕ».
8.
Το υπ΄αριθμ. 8790/09.06.2022 έγγραφο της Επιτροπής, με το οποίο
διαβιβάστηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ Α.Ε. το από 09.06.2022
Πρακτικό συνεδρίασης, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων ανά παραλία.
9.

Την ανάγκη κήρυξης οριστικού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.
Την έγκριση του από 09.06.2022 Πρακτικού της επιτροπής του
Τακτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Ναυαγοσωστικών Υπηρεσιών με όλο τον
απαραίτητο εξοπλισμό όπως αυτός ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 71/2020 (ΦΕΚ
166/Α/31.08.2020), συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος (ι) αυτού, για
έντεκα (11) παραλίες αρμοδιότητας ΕΤΑΔ ΑΕ», με το οποίο ελέγχθηκαν τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων ανά παραλία.
2.
Την κατακύρωση του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία
για την «Παροχή Ναυαγοσωστικών Υπηρεσιών με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό
όπως αυτός ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31.08.2020),
συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος (ι) αυτού, για έντεκα (11) παραλίες
αρμοδιότητας ΕΤΑΔ ΑΕ» στους οικονομικούς φορείς με την επωνυμία ««ΑΦΟΙ Ε.
ΚΑΙ Σ. ΤΣΑΜΠΑΖΗ Ο.Ε. – NABE» και «ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ – ΠΑΣΧΝΑ» για χρονικό διάστημα από 01.06.2022 έως
30.09.2022 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5701/28.04.2022 Διακήρυξη ως
κάτωθι:

Για την «Παραλία Καλαμίτσας Ν. Καβάλας» οριστικός Ανάδοχος
αναδεικνύεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ε. ΚΑΙ Σ. ΤΣΑΜΠΑΖΗ Ο.Ε. –
NABE» με ποσό προσφοράς πενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (53.500,00€)
πλέον ΦΠΑ.

Για την «Παραλία Φανάρι Κομοτηνής» οριστικός Ανάδοχος
αναδεικνύεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ε. ΚΑΙ Σ. ΤΣΑΜΠΑΖΗ Ο.Ε. –
NABE» με ποσό προσφοράς εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ (142.000,00€)
πλέον ΦΠΑ.
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Για την «Παραλία Πλάζ Αλυκών Αναβύσσου (από τα Κόκκινα
Αναβύσσου έως πλησίον του PLAZA RESORT» οριστικός Ανάδοχος αναδεικνύεται
η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ – ΠΑΣΧΝΑ» με ποσό προσφοράς τριακόσιες εκατόν δεκαεννέα
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (119.500,00€) πλέον ΦΠΑ.

Για την «Παραλία Β΄Αλίπεδο Αλίμου Ν. Αττικής» οριστικός Ανάδοχος
αναδεικνύεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ – ΠΑΣΧΝΑ» με ποσό προσφοράς είκοσι επτά χιλιάδες
εννιακόσια πενήντα ευρώ (27.950,00€) πλέον ΦΠΑ.

Για την «Ελεύθερη Πλαζ Βάρκιζα Ν. Αττικής» οριστικός Ανάδοχος
αναδεικνύεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ – ΠΑΣΧΝΑ» με ποσό προσφοράς εξήντα δύο χιλιάδες
εννιακόσια πενήντα ευρώ (62.950,00€) πλέον ΦΠΑ.
3.
Την καταβολή των ανωτέρω ποσών ανά παραλία στις εν λόγω
εταιρείες, στην καθοριζόμενη από την ΕΤΑΔ Α.Ε. ημερομηνία, βάσει της
διακήρυξης, με ευθύνη της αρμόδιας Μονάδας, τριάντα (30) ημέρες μετά την
έκδοση του τιμολογίου και αφού πρώτα πιστοποιηθεί η ποιότητα και ποσότητα των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και συνταχθούν από τους Αρμόδιους Τομείς τα
Πρακτικά Καλής Εκτέλεσης των Υπηρεσιών.
4.
Την πρόσκληση της οριστικής αναδόχου «ΑΦΟΙ Ε. ΚΑΙ Σ. ΤΣΑΜΠΑΖΗ
Ο.Ε. – NABE» για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας, και για την υποβολή:
α) Για την «Παραλία Καλαμίτσας Ν. Καβάλας» Εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού
δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (€2.675,00), 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) Για την «Παραλία Φανάρι Κομοτηνής» Εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού
επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (€7.100,00), 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.
γ) Του αποδεικτικού εξόφλησης ποσού εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι
πέντε λεπτών (€192,25) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αφορά στα έξοδα
δημοσίευσης του εν λόγω διαγωνισμού.
5. Την πρόσκληση της οριστικής αναδόχου «ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ –
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ – ΠΑΣΧΝΑ» για την υπογραφή της
σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
παρούσας, και για την υποβολή:
α) Για την «Παραλία Πλάζ Αλυκών Αναβύσσου (από τα Κόκκινα Αναβύσσου
έως πλησίον του PLAZA RESORT» Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού
ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού πέντε χιλιάδων
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εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (€5.975,00), 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) Για την «Παραλία Β΄Αλίπεδο Αλίμου Ν. Αττικής» Εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι
ποσού χιλίων τριακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€1.397,50),
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.
γ) Για την «Ελεύθερη Πλαζ Βάρκιζα Ν. Αττικής» Εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού
τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€3.147,50), 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.
δ) Του αποδεικτικού εξόφλησης ποσού εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι
πέντε λεπτών (€192,25) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αφορά στα έξοδα
δημοσίευσης του εν λόγω διαγωνισμού.
6. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κεντρικό
Κατάστημα της ΕΤΑΔ Α.Ε.
Στέφανος Δ. Βλαστός
Διευθύνων Σύμβουλος
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Πίνακας Διανομής:
1. ΑΦΟΙ Ε. ΚΑΙ Σ. ΤΣΑΜΠΑΖΗ Ο.Ε. - NABE
Email: nabe@nabe.gr
2. ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ – ΠΑΣΧΝΑ
Email: info@pashna.gr
Προς Ενέργεια:
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης - Μονάδα Οικονομικών
Υπηρεσιών.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης Οικονομικών Υπηρεσιών - Τομέας Προμηθειών.

Μονάδα

2. Γραφείο Διοίκησης
Συνημμένα:
1. Το από 09.06.2022 Πρακτικό της Επιτροπής.
2. Η υπ΄αριθμ. 5053/13.04.2022 Απόφαση
3. Οι οικονομικές προσφορές των αναδόχων.
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