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ΣΥΜΒΑΣΗ   ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ   ΑΝΑΘΕΣΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
«καταγραφής σκαφών, καθορισµός θέσεων ελλιµενισµού, παραλαβή αιτήσεων 

ελλιµενισµού, χωροθέτηση, καβοδέτηση και είσπραξη λιµενικών τελών λιµενικής 

ζώνης Σάµης» 

 

Στο  Αργοστόλι  και στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κεφ/νίας-Ιθάκης    σήµερα  στις   

12 του µήνα Ιουνίου  του  έτους  2019 µεταξύ των κ. κ. 

Α) Αφενός του Αλέξανδρου Μοσχονά,  Προέδρου του   ∆ιαδηµοτικού Νοµικού 

Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ  

ΤΑΜΕΙΟ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ µε ΑΦΜ 090086278 και 

Β) Αφετέρου της εταιρείας ALTA MAREA IKE «λιµενικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 

τουριστικών λιµανιών», µε ΑΦΜ: 801112452, ∆ΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, νόµιµα 

εκπροσωπούµενη από τον ∆ιονύσιο Έρτσο µε ΑΦΜ: 044443263 

∆ΟΥΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

     Ο Αλέξανδρος Μοσχονάς, ενεργών  µε την ιδιότητα του Προέδρου του ∆/κού 

Συµβουλίου  του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης και έχοντας 

υπόψη ότι: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Νέος ∆ηµοτικός και Κοιν. Κώδικας)  και του Ν. 

3852/2010 (πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 

2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/18. 

4) Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του ν. 4504/2017 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 

από την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4551/2018 περί είσπραξης και βεβαίωσης τελών. 

5) Τον  κανονισµό  λειτουργίας  του   ∆ηµοτικού  Λιµενικού   Ταµείου   Κεφ/νιάς- 

Ιθάκης. 

6) Τον  προϋπολογισµό  του   ∆ηµοτικού  Λιµενικού  Ταµείου   Κεφ/νιάς - Ιθάκης 

οικονοµικού έτους 2019 στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση  ποσού 7.000,00 € για 

αµοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελµατίες-

καβοδεσία Σάµης. 

7) Την τεχνική περιγραφή 19REQ005095614/11-6-19. 

8)Την Απόφαση Ανάληψης ∆απάνης 164/19. 

9) Την αριθ.   100/19 απόφαση Προέδρου. 

10) Την αριθ. πρωτ.    1650/11-6 -19 πρόσκληση ενδιαφέροντος του ∆.Λ.Τ. Κεφ/νιάς 

– Ιθάκης. 

11) Την αριθ. πρωτ.  1685/12-6-19 υποβληθείσα προσφοράτης εταιρείας ALTA 

MAREA IKE «λιµενικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τουριστικών λιµανιών», νόµιµα 

εκπροσωπούµενη από τον ∆ιονύσιο Έρτσο. 

12)  Το  γεγονός  ότι  το  προσωπικό  του  Νοµικού  Προσώπου  δεν  είναι 

εξειδικευµένο   για  τέτοιου είδους  εργασίες και δεν επαρκεί για την κάλυψη των 

αναγκών, 

  συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται την παρούσα σύµβαση, σύµφωνα 

µε τους ειδικότερους όρους που περιλαµβάνονται σε αυτήν: 
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1. Αντικείµενο της υπηρεσίας 

 

   Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την: «καταγραφή σκαφών, καθορισµό 

θέσεων ελλιµενισµού, παραλαβή αιτήσεων ελλιµενισµού, χωροθέτηση, καβοδέτηση 

και είσπραξη λιµενικών τελών λιµενικής ζώνης Σάµης», µε απευθείας ανάθεση, 

αρµοδιότητας ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κεφαλληνίας – Ιθάκης, δεδοµένου ότι 

το υπάρχων µόνιµο προσωπικό αδυνατεί πέραν των υπολοίπων καθηκόντων του να 

εκτελέσει και τις εργασίες που απαιτούνται στη λιµενική ζώνη Σάµης. 

Το νησί µας έχει µεγάλη γεωγραφική έκταση µε πολλά λιµάνια όπου καταπλέουν και 

ελλιµενίζονται πολλά σκάφη αναψυχής στα οποία πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες 

κατά την άφιξη, παραµονή και αποχώρησή τους από τα λιµάνια αρµοδιότητάς µας. 

Ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες η επισκεψιµότητα είναι υψηλή.  

 Για το λόγο αυτό για την καταγραφή των σκαφών, καθορισµό θέσεων ελλιµενισµού, 

παραλαβή των αιτήσεων ελλιµενισµού, χωροθέτηση, καβοδέτηση και είσπραξη 

λιµενικών τελών στο λιµένα Σάµης, απαιτείται η  ανάθεση της υπηρεσίας αυτής σε 

ιδιώτησύµφωνα µε τις διατάξεις τουάρθρου 90 του ν. 4504/2017 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει από την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4551/2018. 

 

2. Παρεχόµενες Υπηρεσίες 

Ως τόπος παροχής της υπηρεσίας ορίζεται η λιµενική ζώνη του λιµένα Σάµης 

Α) Τη χωροθέτηση και καβοδέτηση. 

Β) Την καταγραφή των σκαφών και γνωστοποίησή τους σε µηνιαία βάση, καθορισµό 

θέσεων ελλιµενισµού, παραλαβή αιτήσεων ελλιµενισµού. 

Γ) Την είσπραξη των τελών σύµφωνα µε την αριθ. 8122.1/29/2014/16-7-14 Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας & Αιγαίου και τα 

προβλεπόµενα σε αυτήν, όπως αυτά θα καθορίζονται από το ∆ηµοτικό Λιµενικό 

Ταµείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης. 

∆) Την παρακολούθηση, την ορθότητα και τον έλεγχο των εισπραττόµενων τελών, 

καθώς και την ορθή απόδοσή τους στο φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης των 

λιµένων. 

Ε) Την επί τόπου παρουσία στο ηµερήσιο κλείσιµο του ταµείου όποτε του ζητηθεί 

από την υπηρεσία. 

ΣΤ) Ο ανάδοχος πρέπει να βρίσκεται σε καθηµερινή βάση (δηλαδή ακόµα και τις 

Κυριακές και τις επίσηµες αργίες), καθ΄ όλη τη διάρκεια της ηµέρας.  

Ζ) Τα προαναφερθέντα τέλη θα εισπράττονται µε χρήση tablet   και έκδοση  

ηλεκτρονικής φορολογικής απόδειξης, η οποία θα καταγράφεται και στο server  του 

∆.Λ.Τ. Κεφ/νίας-Ιθάκης.  Το tablet  θα χορηγηθεί στον ανάδοχο από το ∆.Λ.Τ. 

Κεφ/νιας – Ιθάκης. Η καταβολή των τελών θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασµό 

που διατηρεί το ∆.Λ.Τ. στο τέλος εκάστης ηµέρας. Η µη έγκαιρη κατάθεση των 

τελών στον τραπεζικό λογαριασµό που θα δοθεί στους αναδόχους, συνεπάγεται 

την λύση της σύµβασης. 

Επίσης εκτός από το tablet θα χορηγηθεί και µηχάνηµα pos σε περίπτωση 

ηλεκτρονικής πληρωµής από τους ιδιοκτήτες των σκαφών. 

Στο τέλος κάθε εβδοµάδας οφείλει να παραδίδει στην αναθέτουσα αρχή αναλυτική 

κατάσταση των πλοίων που επισκέφθηκαν τον λιµένα, στοιχεία αυτού, χρόνο άφιξης, 

χρόνο αποχώρησης, εισπραχθέντα τέλη, αντίγραφα καταθέσεων τραπέζης. 

Η) Ο ανάδοχος θα πρέπει να οµιλεί καλά την αγγλική γλώσσα. Επίσης υποχρεούται 

να ακολουθεί συγκεκριµένη ενδυµατολογική αµφίεση που θα καθορίζεται από το 

Λιµενικό Ταµείο και θα φέρει τα διακριτικά αυτού. Πρέπει να έχει καλή 

συµπεριφορά, ευγένεια, εξυπηρετικότητα και να προασπίζεται την εικόνα και φήµη 
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του Λιµενικού Ταµείου. Θα είναι υπεύθυνος για την ορθή τοποθέτηση των πλοίων – 

σκαφών που θα καταφθάνουν στο λιµένα σε συνεργασία µε το Λιµεναρχείο. 

Θ) Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και 

υπηρεσιών», (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-

8-2016. 

 

3. Χρονική διάρκεια 

   Το χρονικό διάστηµα είναι από 12/06/2019 έως 29/11/2019. Μπορεί δε να 

παραταθεί εφόσον η ανάγκη ολοκλήρωσης του ως άνω έργου το απαιτήσει. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΑΒ/ΚΑ – 

ΑΡΓΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΠΟ 12/06/2019 

ΕΩΣ 29/11/2019 

119 52 171 

 

Οι ώρες εργασίας είναι οι εξής: 

 

ΧΩΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΩΡΕΣ 

ΣΑΜΗ για την καταγραφή σκαφών, 

καθορισµό θέσεων 

ελλιµενισµού, παραλαβή 

αιτήσεων ελλιµενισµού, 

χωροθέτηση, καβοδέτηση 

και είσπραξη τελών 

λιµενικής ζώνης Σάµης. 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 9 π.µ. – 2  µ.µ. 

6 – 9    µ.µ. 

 

4. Προϋπολογισµός 

   Ως αµοιβή για την εκτέλεση του έργου ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων 

εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (6.993,60 €) µε το  Φ.Π.Α. 

    Η πληρωµή θα γίνει σε 4 ισόποσες δόσεις. 

 

∆ΟΣΕΙΣ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α 

Α΄  ∆ΟΣΗ 31/07/2019 1.410,00 338,401 

Β΄ ∆ΟΣΗ 30/9/2019 1.410,00 338,40 

Γ΄ ∆ΟΣΗ 31/10/2019 1.410,00 338,40 

∆΄ ∆ΟΣΗ  29/11/2019 1.410,00 338,40 

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.640,00 

ΦΠΑ 24% 1.353,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.993,60 

 

Σε κάθε περίπτωση η αµοιβή δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό που έχει συµφωνηθεί. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τις 

δόσεις που αναγράφονται στην παρούσα σύµβαση και επιβαρύνεται µε τους 

ισχύοντες κατά την ηµέρα εξόφλησής του, φόρους, τέλη και κρατήσεις. 

Η τιµή της προσφοράς είναι κατ’  αρχήν σταθερή και αµετάβλητη σ’ όλη τη διάρκεια 

της σύµβασης. 

   Ειδικότερα η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Νοµικού Προσώπου οικ. 

έτους 2019 και τον Κ.Α. 00.6117.05 µε τίτλο «Αµοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές 

υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελµατίες – καβοδέτηση στη Σάµη». 

 

5. Παραλαβή και εξόφληση εργασιών. 
   Η αµοιβή του αναδόχου για τις εργασίες που θα παρασχεθούν θα γίνεται µετά την 

παραλαβή των εργασιών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ∆.Λ.Τ. 

Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν 

ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του ορίζονται ποινικές ρήτρες ως εξής: 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε υπαίτια από µέρους του 

κακή εκτέλεση της εργασίας ορίζεται σε 30% της µέσης ηµερήσιας αξίας της 

εργασίας και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 60% της προβλεπόµενης από 

τη σύµβαση συνολικής προθεσµίας. Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών  η µέση 

ηµερήσια αξία της εργασίας προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηµατικό ποσό 

της σύµβασης µε τον αριθµό ηµερών της συνολικής προθεσµίας. Οι χρόνοι 

υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες και τα ποσά και οι προθεσµίες όπως 

προβλέπονται στην αρχική σύµβαση, χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση.  

Εάν ο ανάδοχος δεν εκτελέσει την εργασία µέσα στη συµβατική προθεσµία που 

αναφέρεται παραπάνω, ούτε µέσα στην προθεσµία που θα του έχει δοθεί µε Ειδική 

Πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/16. 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα σύµβαση αλλά και την τεχνική 

έκθεση, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 

   Η δεύτερη των συµβαλλοµένων εταιρεία , ALTA MAREA IKE «λιµενικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες τουριστικών λιµανιών», µε ΑΦΜ: 801112452, ∆ΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, και νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον ∆ιονύσιο Έρτσο µε ΑΦΜ: 

044443263 ∆ΟΥΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, δέχεται και αναλαµβάνει τις εργασίες καταγραφής 

σκαφών, καθορισµού θέσεων ελλιµενισµού, παραλαβής αιτήσεων ελλιµενισµού, 

χωροθέτησης, καβοδέτησης και είσπραξης λιµενικών τελών λιµενικής ζώνης Σάµης, 

για το χρονικό διάστηµα  από 12/6/19 έως 29/11/19 και  συνολικού ποσού  6.993,60 

ευρώ για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

Το συµφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα, συµφωνήθηκε και υπογράφηκε 

από τους συµβαλλόµενους και έλαβε ο καθένας από ένα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                                 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                               ALTA MAREA IKE 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ                                                       ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΤΣΟΣ 
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