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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αρχαία Επίδαυρος,  12/8/2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ              Αρ. πρωτ.: 24 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ                                                                                                                                               

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Σήμερα την 12η  του μήνα Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη έτους 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Επιδαύρου μεταξύ των Ιουλίου Λαλιώτη, Προέδρου  Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Επιδαύρου, νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΔΔ και της εταιρίας EUROLOGIC IKE, με έδρα Αθηνών 9, 

Αχαρνές Αττικής Τ.Κ. 13673, Α.Φ.Μ. 800814974, Δ.Ο.Υ: Αγίων Αναργύρων, η οποία στο εξής θα 

αποκαλείται αντισυμβαλλόμενη, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:  

Ο πρώτος των συμβαλλομένων -Πρόεδρος- με την παραπάνω ιδιότητά του έχοντας υπόψη:  

• Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.). 

• Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.  

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 73 του Ν. 
4412/2016.   

• Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018. 

• Την υπ΄αρ. 19/2021 απόφαση Προέδρου του Δ.Λ.Τ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι δαπάνες  και 
διατέθηκαν  οι ανάλογες πιστώσεις στον ΚΑ 10.6117.001 του προϋπολογισμού του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Επιδαύρου έτους 2021. 

• Το υπ΄αρ. 21REQ009012403 εγκεκριμένο αίτημα από το ΚΗΜΔΣ. 

• Την 20/30-7-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 

• Την  σχετική προσφορά του προμηθευτή. 

• Την υπ΄αρ.  22/11-8-2021 απόφαση Προέδρου περί απευθείας ανάθεσης. 

• Τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Επιδαύρου 

 
Αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών, με cpv 98362000-8:  

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
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Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης 
λιμενικών εγκαταστάσεων του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Επιδαύρου 

120 
ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ 

120,00 € 14.400,00 € 

  Σύνολο 14.400,00 € 

  ΦΠΑ 24% 3.456,00 € 

  Τελικό Σύνολο 17.856,00 € 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας και λήγει με την 

ολοκλήρωση και παράδοση των συμβατικών υποχρεώσεων και όχι πέραν της  31/12/2021. 
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Η εργασία θα εκτελείται στον Λιμένα της Αρχαίας Επιδαύρου όπως περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική 

συγγραφή υποχρεώσεων.  

Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου ορίζεται το ποσό των 17.856,00€ (συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ) 

και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6117.001 προϋπολογισμού έτους 2021. 

Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου  θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την ολοκλήρωση των ανωτέρω 

εργασιών, τη σύνταξη του σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 

208, 209, 213 και 216 - 220 του Ν. 4412/16 από την αρμόδια επιτροπή και την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

Ο αντισυμβαλλόμενος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Επιδαύρου.  

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει,  εφαρμόζονται αναλόγως οι ειδικές  διατάξεις του ν. 4412/16 και οι 

γενικές διατάξεις του αστικού κώδικα και του κώδικα πολιτικής δικονομίας.  

Η παρούσα αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη σε 4 (τέσσερα 

αντίγραφα). 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε  σε τέσσερα (4) αντίγραφα.   

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 

 

  ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 

 

 




