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ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του Τακτικού Διαγωνισμού για την 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο Υποκατάστημα «Ακτή 
Βουλιαγμένης» της ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Διακ. 14639/11.10.2022 – 
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. Την υπ΄αριθμ. 6920/16.08.2022 Εντολή Αγοράς.

6. Την υπ’ αριθμ. 14639/11.10.2022 Διακήρυξη Τακτικού 
Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο Υποκατάστημα «Ακτή 
Βουλιαγμένης» της ΕΤΑΔ Α.Ε».

7. Την υπ’ αριθ. 15232/24.10.2022Απόφαση Συγκρότησης 
Επιτροπής Διενέργειας του εν τίτλω Διαγωνισμού.

8. Την υπ’ αριθμ. 17499/14.12.2022 Απόφαση έγκρισης του από 
27.10.2022 Πρακτικού της επιτροπής του Τακτικού Διαγωνισμού για την 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ακτή 
Βουλιαγμένης».
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9. Την υπ’ αριθμ. 18215/30.12.2022 Απόφαση έγκρισης του από 
28.10.2022 Πρακτικού της επιτροπής του Τακτικού Διαγωνισμού για την 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ακτή 
Βουλιαγμένης».

10. Το υπ’ αριθμ. 436/13.01.2023 Έγγραφο της Επιτροπής, με το 
οποίο διαβιβάστηκε στον Εντεταλμένο Σύμβουλο και Εκτελούντα χρέη 
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ Α.Ε. το από 12.01.2023 Πρακτικό 
Συνεδρίασης, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
της προσωρινής αναδόχου.

11. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας κήρυξης οριστικού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του από 12.01.2023 Πρακτικού της επιτροπής 
Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του 
υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ακτή Βουλιαγμένης, με το οποίο 
ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου.

2. Την κατακύρωση του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ακτή 
Βουλιαγμένης» για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, στην εταιρεία με την 
επωνυμία «G4S SECURE SOLUTIONS SA», η οποία καθίσταται οριστική 
ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 
14639/11.10.2022 Διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. 15350/26.10.2022 
οικονομικής προσφοράς.  

3. Τη δαπάνη ποσού εκατόν δεκατριών χιλιάδων εκατόν πενήντα 
τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων (113.154,74 €) πλέον ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15350/26.10.2022 οικονομική προσφορά της 
εταιρείας με την επωνυμία «G4S SECURE SOLUTIONS SA». 

4. Την καταβολή του ανωτέρω ποσού, απολογιστικά, στην εν λόγω 
εταιρεία, στην καθοριζόμενη από την ΕΤΑΔ Α.Ε. ημερομηνία, βάσει τη 
πρόσκληση 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:



Σελ. 3 από 4

Α) Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της 
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων 
πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τριών (€5.657,73), 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 τριάντα τριών ευρώ 
και εβδομήντα δύο λεπτών (233,72€) 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 του του 
Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ακτή Βουλιαγμένης»  Κέντρο Κόστους 
10.02.20.

   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. Γραφείο Διοίκησης

Συνημμένα:

1.  Το από 12.01.2023 Πρακτικό της Επιτροπής.

2. Οι υπ΄αριθμ. 17499/14.12.2022 και 18215/30.12.2022 Αποφάσεις. 

3. Η υπ΄αριθμ. 15350/26.10.2022 Οικονομική Προσφορά της αναδόχου.
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