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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

 

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Σκόπελος, 27.11.2020 
Αριθμ. Πρωτ.: 1222 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ 
ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

 

Μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, (με ΑΦΜ: 099586462 στη Δ.Ο.Υ. Νέας 
Ιωνίας Βόλου) που εδρεύει στη νήσο Σκοπέλου του νομού Μαγνησίας και που νόμιμα εκπροσωπείται 
από τον Πρόεδρο, Άγγελο Ξηντάρη του Γεωργίου, και της εταιρίας   ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε., ( με  Α.Φ.Μ. 
099586185 στη ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Βόλου),  που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Παναγιώτη Κεχριώτη του 
Νικολάου, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω στη Σκόπελο την 27η  του μηνός Νοεμβρίου  2020 ημέρα 
Παρασκευή. 
 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 
1. Την με αριθ. 56/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ (ΑΔΑ: 63Ψ2ΟΞΤΑ-Φ6Γ), με 

θέμα: «Έγκριση της μελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». Ορισμός διαδικασίας επιλογής 
αναδόχου κατασκευής του έργου. Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων. 

2. Την με αριθ. 21/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ (ΑΔΑ: ΩΖ63ΟΞΤΑ-9Κ0), με 
θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

3 .  Το με αριθ. πρωτ. 3122.1-Τ65/38297/2019/24.05.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών & 
Κτιριακών Υποδομών/Τμήμα Β΄ Μελετών και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα του Υπουργείου 
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση 
του έργου : «Αποκατάσταση κρηπιδώτοιχου πρόσδεσης τουριστικών και αλιευτικών σκαφών 
χερσαίας ζώνης λιμένα Σκοπέλου» (ΦΕΚ Β΄1997/31.05.2019)   

4 .  Το ν  φ ά κελ ο  το υ έρ γ ο υ  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ  ΧΖΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

5. Το με αριθμ. πρωτ. 592/28.11.2019 πρωτογενές αίτημα του νομικού προσώπου (ΑΔΑΜ: 
19REQ005936942), για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδώτοιχου πρόσδεσης 
τουριστικών και αλιευτικών σκαφών ΧΖΛ Σκοπέλου», προεκτιμώμενης δαπάνης 12.700,00€  (Κ.Α. 
70-7336.11 - «Αποκατάσταση κρηπιδώτοιχου πρόσδεσης τουριστικών και αλιευτικών σκαφών ΧΖΛ 
Σκοπέλου»). 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 598/29.11.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω4Ζ9ΟΞΤΑ-6Μ2 και 
ΑΔΑΜ: 19REQ005939150), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίστηκε η δέσμευση – διάθεση 
πίστωσης  ποσού 12.619,40 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.70-7336.11 με τίτλο «Αποκατάσταση 

κρηπιδώτοιχου πρόσδεσης τουριστικών και αλιευτικών σκαφών ΧΖΛ Σκοπέλου» του προϋπολογισμού  
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, οικονομικού έτους  2019. 

7. Την με αριθμ. πρωτ. 320/18.03.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 640ΞΟΞΤΑ-ΟΔΩ), με 
την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίστηκε η δέσμευση – διάθεση πίστωσης  ποσού 12.538,80 
ευρώ σε βάρος του Κ.Α.70-7336.11 με τίτλο «Αποκατάσταση κρηπιδώτοιχου πρόσδεσης τουριστικών 

και αλιευτικών σκαφών ΧΖΛ Σκοπέλου» του προϋπολογισμού  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Σκοπέλου, οικονομικού έτους  2020. 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 1114/03.11.2020 Πρόσκληση του Προέδρου ΔΣ για την υποβολή οικονομικής 
προσφοράς .  
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9. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1120/29.09.2020 οικονομική προσφορά της εταιρίας  ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ 
Ε.Ε., (με  Α.Φ.Μ. 099586185 στη ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Βόλου),  που νόμιμα εκπροσωπείται από τον 
Παναγιώτη Κεχριώτη του Νικολάου.  

10. Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του νπδδ και την ασφαλή διέλευση των διερχομένων 
απαιτείται η εκτέλεση του εν θέματι έργου,  το οποίο λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας 
με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και 
την οικονομική του προσφορά (αρ 328 του ν. 4412/2016). 

11. Την υπ’ αριθμ. 01/2020 Απόφαση  Προέδρου Ανάθεσης Έργου (ΑΔΑ: Ψ8ΗΥΟΞΤΑ-9ΩΗ και ΑΔΑΜ: 
20AWRD007720286), με την οποία αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην εταιρία  ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ 
Ε.Ε., (με  Α.Φ.Μ. 099586185 στη ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Βόλου),  που νόμιμα εκπροσωπείται από τον 
Παναγιώτη Κεχριώτη του Νικολάου, η αμοιβή της οποίας (καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ 24%), ανέρχεται 
στο ποσό των 10.000,00 ευρώ. 

12. Την με αριθμ. πρωτ. 1193/23.11.2020 πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης,   
 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση κρηπιδώτοιχου 
πρόσδεσης τουριστικών και αλιευτικών σκαφών ΧΖΛ Σκοπέλου» προϋπολογισμού 12.400,00€ 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. 
Το έργο θα εκτελεσθεί κατά τις διατάξεις του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της παρούσας. 
Ως αμοιβή για την εκτέλεση του έργου που περιγράφεται παραπάνω συμφωνείται το ποσό των 

10.000,00 ευρώ. Η συμφωνηθείσα αμοιβή προσαυξάνεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ (24%) 2.400,00 

ευρώ, ήτοι συνολικά 12.400,00 ευρώ. Η πληρωμή της αναδόχου εταιρίας  θα γίνει τμηματικά με την  

έκδοση των σχετικών τιμολογίων, που υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις. 

 

 Στο παρόν επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, υπογραφόμενα από 
τους συμβαλλόμενους τα κάτωθι:  

 Το συμφωνητικό  

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

 Το Τιμολόγιο Μελέτης 

 Τεχνικές Προδιαγραφές  και τα Παραρτήματά  τους 

 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

 Ο Προϋπολογισμός  Μελέτης 
 
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά 
ανεπιφύλακτα. 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε έξι αντίγραφα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 

 
ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Σ.                                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ  

 

            ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ                                                                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ 
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