
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Σκόπελος, 06.05.2020 
Αριθμ. Πρωτ.: 470 

 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

   Μεταξύ του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, ΑΓΓΕΛΟΥ ΞΗΝΤΑΡΗ και της 
εταιρίας με την επωνυμία ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ – ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΟΕ και διακριτικό τίτλο MARKETING RE:MAKE, με 
αντικείμενο Συμβουλευτικές υπηρεσίες, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 31, Κηφισιά, ΤΚ 
14561, με ΑΦΜ: 800928283 στη ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Δημήτριο Μάριο Μπίτζιο, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω στη Σκόπελο την 6η  του μηνός Μαΐου  
2020, ημέρα Τετάρτη. 
 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του νόμου 3463/06 (Δ.Κ.Κ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του νόμου 3731/2008. 

3. Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120, του 
Ν.4555/2018 και  του Ν.4605/2019.  

4. Την με αριθμ. 05/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Σκοπέλου (ΑΔΑ: ΩΓΘΤΟΞΤΑ-ΨΔ5) με θέμα: «Συγκρότηση της επιτροπής «Παραλαβής Υπηρεσιών» 
(άρθρο 221 του ν.4412/2016), για το έτος 2020», του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου.  

5. Την με αριθμ. 34/2020 μελέτη «Κατασκευή ιστοσελίδας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου 
(ν.3861/2010)», προεκτιμώμενης δαπάνης 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 182/16.03.2020 πρωτογενές αίτημα του νομικού προσώπου (ΑΔΑΜ: 
20REQ006475368), για την κατασκευή ιστοσελίδας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, 
προεκτιμώμενης δαπάνης 4.960,00 € (Κ.Α.10-7134.04 - «Κατασκευή ιστοσελίδας Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου (ν.3861/2010)»). 

7. Το από 201/17.03.2020 σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα του νομικού προσώπου. 
8. Την με αριθμ. πρωτ. 268/18.03.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 66Η3ΟΞΤΑ-ΘΜ6 και 

ΑΔΑΜ: 20REQ006503038), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίστηκε η δέσμευση – 
διάθεση πίστωσης  ποσού 4.960,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.10-7134.04 με τίτλο «Κατασκευή 
ιστοσελίδας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου (ν.3861/2010)» του προϋπολογισμού  του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, οικονομικού έτους 2020. 

9. Την με αριθμ. πρωτ. 419/14.04.2020 Πρόσκληση του Προέδρου ΔΣ για την υποβολή οικονομικής 
προσφοράς.  

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 419/14.04.2020 οικονομική προσφορά της εταιρείας με την 
Επωνυμία ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ – ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΟΕ και διακριτικό τίτλο MARKETING RE:MAKE, με αντικείμενο 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 31, Κηφισιά, ΤΚ 14561, 
με ΑΦΜ: 800928283 στη ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτριο 
Μάριο Μπίτζιο.   

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 452/29.04.2020 Απόφαση Προέδρου Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσίας (ΑΔΑ: 
9ΠΨΦΟΞΤΑ-ΘΦΨ) 

12. Την με αριθμ. πρωτ. 453/29.04.2020 πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης,   
 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 
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Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την παροχή της υπηρεσίας για τις εργασίες κατασκευής 
ιστοσελίδας (website) και την δημιουργία λογότυπου για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου, 
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 
Άρθρο 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η παρούσα υπηρεσία αφορά τις εργασίες κατασκευής ιστοσελίδας (website) και δημιουργίας 
λογότυπου για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου. 

 
Άρθρο 2ο  

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΑΠΑΝΗ 

Οι εργασίες  περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 452/29.04.2020 Απόφαση Προέδρου Ανάθεσης 
Παροχής Υπηρεσίας (ΑΔΑ: 9ΠΨΦΟΞΤΑ-ΘΦΨ) και είναι αναλυτικά οι παρακάτω: 
 
Κ.Α.10-7134.04 
 

A. Δημιουργία ιστοσελίδας: Εντός επτά μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 
 

Περιγραφή Ενεργειών Κόστος ανά 
Υπηρεσία 

Συνολικό κόστος Χρονικό διάστημα 
υλοποίησης 

A. Δημιουργία ιστοσελίδας  2.500,00 € 
+ΦΠΑ 

3.100,00€ 
συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 

Εντός επτά μηνών 
από την υπογραφή 
της σύμβασης 

  
B. Δημιουργία λογοτύπου: Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης  
 

Περιγραφή Ενεργειών Κόστος ανά 
Υπηρεσία 

Συνολικό κόστος Χρονικό διάστημα 
υλοποίησης 

B. Δημιουργία λογοτύπου 
 

1.500,00 € 
+ΦΠΑ 

1.860,00€  
συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 

Εντός ενός μηνός 
από την υπογραφή 
της σύμβασης 

 

 
Για όλες τις παραπάνω εργασίες η συνολική αμοιβή είναι 4.000,00 ευρώ, πλέον του νομίμου 

ΦΠΑ (24%) 960,00 ευρώ και συνολικά 4.960,00 ευρώ.  
 

Άρθρο 3Ο  

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της παρούσης και μέχρι επτά (7) μήνες  
διάστημα στο οποίο ο δεύτερος των συμβαλλομένων οφείλει να επιτελέσει και να περατώσει το 
σύνολο των εργασιών.  
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Άρθρο 4Ο  

 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας, συνολικού ποσού 4.960,00 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί σταδιακά 
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή του ισόποσου τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών και των συνημμένων αυτού  δικαιολογητικών. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις. 

 
 

Άρθρο 5Ο 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Στην περίπτωση παράτασης του οριζόμενου χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας 
βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη 
παράδοση των εργασιών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του οριζόμενου χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 (άρθρο 206 παρ.4 του Ν.4412/16). 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παράδοση των ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιείται 
τμηματικά από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Σκοπέλου (η αριθμ. 05/2020 σχετική Απόφαση του Δ.Σ.), με μακροσκοπικό έλεγχο, κατά την ημέρα 
παράδοσής τους, στον προαναφερόμενο χώρο (άρθρο 208 του Ν.4412/2016). 
 

Άρθρο  6Ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την 
παρούσα σύμβαση, με απόφαση του Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, αφού έλαβε γνώση των ανωτέρω και τα αποδέχεται χωρίς 
επιφύλαξη, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα διεκπεραιώσει. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίγραφα (ένα για το κάθε μέρος και ένα για το 
φάκελο της εν λόγω εργασίας), αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 
 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 

 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Σ.                                    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

                       

 

 

             ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΙΤΖΙΟΣ 

                     (νόμιμος εκπρόσωπος)                         

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126665
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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