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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Αρχαία Επίδαυρος, 11/11/2020 
ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ              Αρ. πρωτ.: 36… 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ                                                                                                                                               

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Σιμερα τθν 9θ  του μινα Νοεμβρίου,  θμζρα Δευτζρα ζτουσ 2020 και ϊρα 10:00 π.μ. ςτθν ζδρα του 

Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Επιδαφρου μεταξφ των Ιουλίου Λαλιϊτθ, Προζδρου  Δθμοτικοφ Λιμενικοφ 

Ταμείου Επιδαφρου, νόμιμου εκπροςϊπου του ΝΠΔΔ και τθσ εταιρίασ VKM CONSULTANTS Ι.Κ.Ε., με ζδρα 

Ακθνϊν 8, Αχαρνζσ Αττικισ Τ.Κ. 13673, Α.Φ.Μ. 801005683, Δ.Ο.Υ: Αχαρνϊν, θ οποία ςτο εξισ κα 

αποκαλείται αντιςυμβαλλόμενθ, ςυμφωνικθκαν τα παρακάτω:  

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων -Πρόεδροσ- με τθν παραπάνω ιδιότθτά του ζχοντασ υπόψθ:  

 Τισ διατάξεισ του άρκρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.). 

 Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008.  

 Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και ιδιαιτζρωσ των άρκρων 116, 118 και 120. 

 Τισ διατάξεισ του άρκρου 107 του Ν. 4497/17 με τισ οποίεσ τροποποιείται το άρκρο 73 του Ν. 
4412/2016.   

 Τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4555/2018. 

 Τθν υπϋαρ. 06/2020 απόφαςθ Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε. με τθν οποία εγκρίκθκαν οι δαπάνεσ  και 
διατζκθκαν  οι ανάλογεσ πιςτϊςεισ ςτον ΚΑ 10.6117 του προχπολογιςμοφ του Δθμοτικοφ 
Λιμενικοφ Ταμείου Επιδαφρου ζτουσ 2020. 

 Το υπϋαρ. 20REQ007488820 εγκεκριμζνο αίτθμα από το ΚΗΜΔΣ. 

 Τθν 33/23-10-2020 πρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ. 

 Τθν  ςχετικι προςφορά του προμθκευτι. 

 Τθν υπϋαρ.  35/02-11-2020 απόφαςθ Προζδρου περί απευκείασ ανάκεςθσ. 

 Τισ ανάγκεσ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Επιδαφρου 

 
Ανακζτει ςτον αντιςυμβαλλόμενο τθν εκτζλεςθ των κάτωκι εργαςιϊν, με cpv 79710000-4:  

 Υπθρεςίεσ φφλαξθσ και διαρκοφσ επιτιρθςθσ των Λιμενικϊν υποδομϊν 

 Υπθρεςίεσ φφλαξθσ και διαρκοφσ επιτιρθςθσ των εκεί ελλιμενιηόμενων ςκαφϊν 

 Υπθρεςίεσ εντοπιςμοφ δυςλειτουργιϊν των ελλιμενιηόμενων ςκαφϊν και αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ 

των ιδιοκτθτϊν αυτϊν, προκειμζνου να αποφευχκεί υλικι ηθμία ι ναυτικό ατφχθμα 

 Υπθρεςίεσ οπτικισ επιτιρθςθσ του καλάςςιου ςτοιχείου για εντοπιςμό καλάςςιασ ρφπανςθσ 

(προερχόμενθσ  από οποιαδιποτε πθγι ), προκειμζνου να ενθμερϊνονται άμεςα οι αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ και αναλαμβάνονται οι προβλεπόμενεσ ενζργειεσ καταπολζμθςθσ. 

Σφνολο δαπάνθσ : 9.300,00€ 

ΦΠΑ 24% : : 2.232,00€ 

Γενικό Σφνολο :11.532,00€ 





2 

 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ότι αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ και λιγει με τθν 

ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων και όχι πζραν τθσ  31/12/2020. 

Η εργαςία κα εκτελείται ςτον Λιμζνα τθσ Αρχαίασ Επιδαφρου όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτθν ςχετικι 

ςυγγραφι υποχρεϊςεων.  

Ωσ αμοιβι του αντιςυμβαλλόμενου ορίηεται το ποςό των 11.532,00€ (ςυμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ) 

και κα βαρφνει τον ΚΑ 10.6117 προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020. 

Η πλθρωμι του αντιςυμβαλλόμενου  κα γίνεται τμθματικά, ανάλογα με τθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω 

εργαςιϊν, τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτόκολλου παραλαβισ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 

208, 209, 213 και 216 - 220 του Ν. 4412/16 από τθν αρμόδια επιτροπι και τθν ζκδοςθ χρθματικοφ 

εντάλματοσ πλθρωμισ που κα ςυνοδεφεται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά.  

Ο αντιςυμβαλλόμενοσ υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ,  πλθν του ΦΠΑ, ο οποίοσ βαρφνει το 

Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Επιδαφρου.  

Για οποιαδιποτε διαφορά προκφψει,  εφαρμόηονται αναλόγωσ οι ειδικζσ  διατάξεισ του ν. 4412/16 και οι 

γενικζσ διατάξεισ του αςτικοφ κϊδικα και του κϊδικα πολιτικισ δικονομίασ.  

Η παροφςα αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε 4 (τζςςερα 

αντίγραφα). 

Η παροφςα ςφμβαςθ ςυντάχκθκε και υπογράφθκε  ςε τζςςερα (4) αντίγραφα.   

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                     Ο ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ 

 

 

  ΛΑΛΙΩΣΗ ΙΟΤΛΙΟ 

 

 




