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ΠΡΑΚΣΙΚΟ τθσ 12θσ Αυγοφςτου  2021 
ΣΟΤ EKTAKTOY ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
«ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ ΙΑΜΑΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΔΘΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΟΣΑ»  
 
Λόγω τθσ λιψθσ ζκτακτων μζτρων αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και 
ζχοντασ υπόψθ το άρκρο 10 τθσ από 15-07-2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ 
55 (άρκρο 10 παρ.1) / τ. Αϋ/ 11-03-2020),  θ ζκτακτθ  ςυνεδρίαςθ κα γίνει δια περιφοράσ,  
με τθ διαδικαςία του άρκρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπωσ ιςχφει. 
 
 
 το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρίασ που αποτελείται από τουσ:   
 

Πρόεδροσ : κ. Δζλκοσ Βαςίλειοσ  

Αντιπρόεδρο : κ. Αγγελίδθσ Παναγιϊτθσ  

Μζλθ : 

 Βραχιόλογλου τυλιανόσ  ΑΠΩΝ 

Καρυπίδθσ Ιωάννθσ     

Κετςζρθσ Ιωακείμ  

Μερκοφρθσ Δθμιτριοσ  ΑΠΩΝ  

Μπάμπουρα Κρυςταλλζνια 

Παπαδόπουλοσ Γεϊργιοσ    ΑΠΩΝ 

Σςάνταλθσ Χριςτοσ  

 
Τπαρχοφςθσ ςφμφωνα με το νόμο και το Καταςτατικό τθσ νομίμου απαρτίασ  το Διοικθτικό 
υμβοφλιο αρχίηει τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ  
 
 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ  7Ο  /2021 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΘ  Νο : 2021/07/Z 
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Θέμα 7ο: Ζγκριςθ δαπάνθσ  για τθν απευκείασ  ανάκεςθ Τπθρεςιϊν Ναυαγοςωςτικισ 
κάλυψθσ πολυςφχναςτθσ  δθμοτικισ παραλίασ  του Διμου Αλεξανδροφπολθσ 
  
 
Θ ΣΙΕΔΑ Α.Ε. προκειμζνου να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ για ναυαγοςωςτικι κάλυψθ ςτθ  
πρζπει να προχωριςει ςε ζγκριςθ δαπάνθσ . 

 Η λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ηεο παξαιίαο ζα δηαξθέζεη έσο θαη 30 επηεκβξίνπ 2021. 

Ο αξηζκόο ησλ λαπαγνζσζηώλ ζα είλαη έλαο αλά πύξγν.  

Η παξαιία ηεο ΣΙΕΔΑ ΑΕ ζα θαιπθζεί από έλα λαπαγνζώζηε.  

Οη ώξεο θάιπςεο ζα είλαη 10:00-18:00 όπσο πξνβιέπεηαη από ην Π.Δ. 71/2020. ε 

θάζε πύξγν ζα παξέρεηαη όινο ν ππνρξεσηηθόο εμνπιηζκόο πνπ πξνβιέπεηαη από ην 

ΠΔ71/2020.  

Σν ζπλνιηθό πνζό ηεο θάιπςεο γηα όιε ηελ πεξίνδν γηα ηνλ έλα πύξγν, αλέξρεηαη 

ζην πνζό ησλ 16.000€ (δεθαέμη ρηιηάδεο επξώ) πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλεη: 

• Μηζζνδνζία λαπαγνζσζηώλ 

• Ρεπό (αληηθαηαζηάηεο) 

• Δηαηξνθή – δηακνλή λαπαγνζσζηώλ 

• Ελνηθίαζε όινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ, όπσο νξίδεη ην ΠΔ 71/2021 

• πκβόιαηα αζηηθήο επζύλεο 

 
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ  

(Με αρνθτικι ψιφο του κ. Καρυπίδθ) 

Εγκρίνει τθ δαπάνθ ποςοφ 16.000 ευρϊ με τθ διενζργεια πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ για τθν επιλογι αναδόχου Ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ τθσ  πολυςφχναςτθσ  
δθμοτικισ παραλίασ  του Διμου Αλεξανδροφπολθσ και εξουςιοδοτεί τον Πρόεδρο να 
προχωριςει ςε όλεσ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ . 
 
 
 

Ακριβζσ αντίγραφο από το θλεκτρονικό αρχείο των  πρακτικϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ ΙΑΜΑΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΔΘΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΣΙΕΔΑ Α.Ε. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

Κ. ΒΑΙΛΕΙΟ ΔΕΛΚΟ 
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