
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

 

Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες των παραλιών του Δήμου Αργοστολίου στα 

πλαίσια του προγράμματος 

 

(Δέκα εννέα  χιλιάδων τριακοσίων 

 

 

Στο Αργοστόλι σήμερα τις 

Αργοστολίου, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Τ.Κ 28100.

 

Μεταξύ των: 

α) Αφενός του Δήμου Αργοστολίου με Α.Φ.Μ.: 997627133, ΔΟΥ: Αργοστολίου

1007.Ε87411.0001, που εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπεί

και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντομία «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Αναθέτων» κατά τη σύναψη της παρούσας και

β) Αφετέρου της επιχείρησης  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ

Κεφαλονιάς με ΑΦΜ: 178611270, ΔΟΥ: Αργοστολίου

 

συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με

3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

2) Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄):Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

4) Την παράγραφο Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107 Α'/9

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

5) Του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  ανάρτηση νόμων και πράξεων  των 

κυβερνητικών, Διοικητικών  και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες  

διατάξεις. 

6) Τις διατάξεις του Ν.4782/2021. 

7) Την υπ αριθμ. 08/30-06-2022  Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αργοστολίου

22REQ010947726 εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ.
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ΙΘΑΚΗΣ 

 Αργοστόλι 

Αριθ. Πρωτ.:

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   

Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες των παραλιών του Δήμου Αργοστολίου στα 

πλαίσια του προγράμματος ¨Γαλάζια Σημαία¨ 

 Ποσού 19.388,64€ (με Φ.Π.Α.)  

ριακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων

Στο Αργοστόλι σήμερα τις 26 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2022 

Αργοστολίου, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Τ.Κ 28100. 

με Α.Φ.Μ.: 997627133, ΔΟΥ: Αργοστολίου και κωδικό 

που εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο 

και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντομία «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Αναθέτων» κατά τη σύναψη της παρούσας και

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ, που εδρεύει στην δ/νση Λ. Αγίου Γερασίμου 5 Φραγκάτα

Αργοστολίου και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος» 

συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

 

Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

ς Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄):Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107 Α'/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

Του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  ανάρτηση νόμων και πράξεων  των 

κυβερνητικών, Διοικητικών  και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες  

2022  Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αργοστολίου (πρωτογενές αίτημα 22REQ

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Αργοστόλι 26/7/2022  

Αριθ. Πρωτ.: 13194     

Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες των παραλιών του Δήμου Αργοστολίου στα 

εσσάρων λεπτών) 

 και στην έδρα του Δήμου 

και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

ται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο 

και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντομία «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Αναθέτων» κατά τη σύναψη της παρούσας και 

Λ. Αγίου Γερασίμου 5 Φραγκάτα 

θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος»  

συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής: 

την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄):Νέα Αρχιτεκτονική της 

Πρόγραμμα Καλλικράτης περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου. 

2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

Του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  ανάρτηση νόμων και πράξεων  των 

κυβερνητικών, Διοικητικών  και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες  

2022  Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής 

REQ010947636) και το αριθμ. 
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8) Tο υπ. αριθμ.236/12548/18-7-2022 Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης και την υπ. αριθμ. 690/12551/18-07-

2022[ΑΔΑ:ΨΠΜ046ΜΓΤΤ-ΧΟΡ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της 

προμήθειας και διατέθηκε η σχετική πίστωση ποσού 19.388,64€.. 

9) Την με αριθμ. πρωτ. 12565/18-07-2022 [ΑΔΑΜ:22PROC010947764] πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου 

Αργοστολίου. 

10) Την αριθ. 12815/21-07-2022 προσφορά της επιχείρησης  με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ».  

11) Την υπ’ αριθμ 560/13188/26-07-2022 Απόφαση Δημάρχου[ΑΔΑ:Ψ6Ω546ΜΓΤΤ-ΘΓΒ & 

ΑΔΑΜ:22AWRD011005348]. 

 

Άρθρο 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες των παραλιών του 

Δήμου Αργοστολίου στα πλαίσια του προγράμματος ¨Γαλάζια Σημαία¨, όπως  περιγράφεται αναλυτικά στην υπ 

αριθμ. 08/30-06-2022  Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

του Δήμου Αργοστολίου, καθώς και στην αριθ. 12815/21-07-2022   προσφορά του αναδόχου, η οποία 

επισυνάπτεται. 

 Συγκεκριμένα:  

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Μερική 
Δαπάνη 

  ΟΜΑΔΑ Α: ΧΡΩΜΑΤΑ         

1 πίνακας ανακοινώσεων τεμ. 11 550 6.050,00 

2 πινακίδες για αρχή  ακτής τεμ. 10 50 500,00 

3 πινακίδες για τέλος ακτής τεμ. 10 50 500,00 

4 πινακίδες για σημείο δειγματοληψίας τεμ. 10 50 500,00 

5 πινακίδες ενδεικτικές πολλαπλές τεμ. 11 170 1.870,00 

6 κάδοι μικροί τεμ. 60 73 4.380,00 

7 Πινακίδες ακτής τεμ. 17 108 1.836,00 

  Δαπάνη Προμήθειας  χωρίς Φ.Π.Α. 15.636,00 

  Φ.Π.Α. 24% 3.752,64 

  Δαπάνη Προμήθειας  με Φ.Π.Α. 24%       19.388,64 

 

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται και το κόστος τοποθέτησης του περιγραφόμενου εξοπλισμού σε κάθε 

παραλία, σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Αποσαφηνίζεται πως οι παραπάνω μετρούμενες ποσότητες 

είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, όμως σε καμία 

περίπτωση η συνολική αξία τους δεν μπορεί να ξεπερνά το συμβατικό ποσό της παρούσης σύμβασης 

 

 

Άρθρο 2-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης  αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ολοκληρώνεται έως στις 

31/12/2022, ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα μονομερούς επέκτασης της 

Σύμβασης, με τους ίδιους τεχνικούς και άλλους όρους που προβλέπει η αρχική. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης 

της σύμβασης ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή. 

 

Άρθρο 3-ΤΙΜΗΜΑ 

Το συμβατικό τίμημα που περιγράφεται στο Άρθρο 1 της παρούσας, ορίζεται το ποσό των Δέκα εννέα  χιλιάδων 

τριακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (19.388,64€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο 

Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, 

η οποία κατά νόμο, τον βαρύνει. 

 

Άρθρο 4-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

του άρθρου 2 της παρούσης. Τόπος παράδοσης είναι η έδρα του Δήμου Αργοστολίου. 

 

Άρθρο 5-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις  κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 

έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά  τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο. 

Άρθρο 6-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 7-Λοιποί Γενικοί όροι. 

Τα ακόλουθα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας: 

1) Η υπ αριθμ. 560/2022 Απόφαση Δημάρχου. 

2) Η υπ αριθμ. πρωτ. 12815/21-07-2022 προσφορά της επιχείρησης  «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ». 

3) Η υπ αριθμ. 08/30-06-2022  Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Αργοστολίου. 

 

Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία 

(3) πρωτότυπα. Από αυτά δύο (2) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου 

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος 

Ο Προμηθευτής Ανάδοχος 

(Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος) 

 

Θεόδωρος Πρέντζας 
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