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ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  
«Επιλογής Αναδόχου για την προμήθεια ειδών αναψυκτηρίων 
(αναψυκτικά, μπύρες, χυμοί, κρύο τσάι, ενεργειακά ποτά, οίνος κλπ) 
για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ακτή 
Βουλιαγμένης» ΑΡ. ΔΙΑΚ. 8530/7.6.2022 – 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 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.

1.  Την υπ΄αριθμ. 6309/07.04.2022 Εντολή Αγοράς.

2. Την υπ’ αριθμ. 8530/07.06.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την «Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ειδών 
αναψυκτηρίων (αναψυκτικά, μπύρες, χυμοί, κρύο τσάι, ενεργειακά ποτά, 
οίνος κλπ) για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ακτή 
Βουλιαγμένης».
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3. Την υπ’ αριθ. 8942/14.06.2022 Απόφαση Συγκρότησης 
Επιτροπής Διενέργειας του εν τίτλω Διαγωνισμού.

4. Την υπ’ αριθ. 10183/1.7.2022 Απόφαση έγκρισης των από 
16.06.2022 Πρακτικών της επιτροπής του Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ειδών 
αναψυκτηρίων (αναψυκτικά, μπύρες, χυμοί, κρύο τσάι, ενεργειακά ποτά, 
οίνος κλπ) για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ακτή 
Βουλιαγμένης».

5. Το υπ΄αριθμ. 11017/15.7.2022 έγγραφο της Επιτροπής, με το 
οποίο διαβιβάστηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ Α.Ε. το από 
11.07.2022 Πρακτικό συνεδρίασης, που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου.

6.  Την ολοκλήρωση της διαδικασίας κήρυξης οριστικού 
αναδόχου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

1. Την έγκριση του από 11.07.2022 Πρακτικού της επιτροπής του 
Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Επιλογή 
Αναδόχου για την προμήθεια ειδών αναψυκτηρίων (αναψυκτικά, μπύρες, 
χυμοί, κρύο τσάι, ενεργειακά ποτά, οίνος κλπ) για τις ανάγκες του 
Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ακτή Βουλιαγμένης», με το οποίο 
ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου.

2. Την κατακύρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 
Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ειδών αναψυκτηρίων (αναψυκτικά, 
μπύρες, χυμοί, κρύο τσάι, ενεργειακά ποτά, οίνος κλπ) για τις ανάγκες του 
Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ακτή Βουλιαγμένης», στην εταιρεία με την 
επωνυμία «ΑΝΤ. ΠΟΛΥΖΟΣ – Ζ. ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΟΕ», η οποία καθίσταται 
οριστική ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της 
υπ’ αριθμ. 8530/07.06.2022 Διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. 9107/16.6.2022 
οικονομικής προσφοράς. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα 
υπογραφεί μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Αναδόχου ορίζεται για χρονικό διάστημα 
από την υπογραφή και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και έως 
εξαντλήσεως του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€).

3. Τη δαπάνη που κάθε φορά θα προκύπτει από εκάστη παραγγελία, 
σύμφωνα με την ποσότητα και τις τιμές ανά είδος της με αριθ. πρωτ. 
9107/16.06.2022 συνημμένης οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΑΝΤ. 
ΠΟΛΥΖΟΣ – Ζ. ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΟΕ». Η συνολική αμοιβή δεν μπορεί να 
υπερβεί το ανώτερο επιτρεπόμενο ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
όπως αυτός ορίζεται στην υπ. αριθ. 6309/07.04.2022 Εντολή Αγοράς, ήτοι 
το ποσό των €60.000,00 πλέον ΦΠΑ.

4. Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου που αφορά στην ανά 
τεμάχιο συμφωνία θα καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της παράδοσης της 
προμήθειας από τον Ανάδοχο την πιστοποίηση της καλής παραλαβής από το 
Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ Α.Ε., η οποία θα αποδεικνύεται από την υπογραφή 
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στο τιμολόγιο-δελτίο αποστολής του παραλαμβάνοντα εκπροσώπου της 
Ακτής Βουλιαγμένης  και αφού εκδοθούν τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα 
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης και Συναλλαγών παραστατικά, καθώς 
επίσης και της υποβολής των ανάλογων τιμολογίων και των λοιπών νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
Κανονισμού, και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 
σύμφωνα με τη διαδικασία πληρωμών των προμηθευτών των κυλικείων της 
Ακτής Βουλιαγμένης.

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 τριών χιλιάδων ευρώ 
(€3.000,00), 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.  Για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:

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 
Υποκαταστήματος «Ακτή Βουλιαγμένης» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Κέντρο Κόστους 
10.02.20    

Προς Ενέργεια:

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης -  Μονάδα 
Οικονομικών Υπηρεσιών.

Εσωτερική Διανομή:

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

2. Γραφείο Διοίκησης

Συνημμένα:

1.  Το από 11.07.2022 Πρακτικό της Επιτροπής.

2. Η υπ΄αριθμ. 10183/01.07.2022 Απόφαση

3. Η υπ΄αριθμ. 9107/16.06.2022 Οικονομική Προσφορά της αναδόχου.

  Στέφανος Δ. Βλαστός
      Διευθύνων  Σύμβουλος
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