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ΣγΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ

για την
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕγΗ, ΚΑΙτοΠοΘΕΤΗΣΗ πΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΣτοΝ ΛΙΜΕΝΑ

ΣΚΙΑΘοΥ»

Üρýρ. 55 ν.4557/2018

Στην ΣκιÜθο σÞμερα την 1η Απριλßου του Ýτουò 2021, τα κÜτωθι συμβαλλüμενα μÝρη:
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμßα «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘοΥ» που

εδρεýει στην ΣκιÜθο, επß τηò οδοý Καποδιστρßου 2, üπωò εκπροσωπεßται νüμιμα
απü τον Πρüεδρο του Δ.Σ. αυτοý, κ. Αντωνßτσα Γεþργιο του ΙωÜννη(εÞεξÞò
δωρεοδüχοò) 

t

2. Οι εταιρεßεò πλοιοκτησßαò και διαχεßρισηò επαγγελματικþν τουριστικþν σκαÞþν:
α)ΑΤΗΕΝΙΑΝ YACHTS, εκπροσωποýμενη απü την κα Λεσχοποýλου Διονυσßα
β) NORTH SAILING, εκπροσωποýμενη απü τον κ. ΓκριτζελÜκη ΧριστüÞορο
γ) PURE SAILING, εκπροσωποýμενη απü τον κ. Κυδωνιεýò Φραγκßσκο
δ)ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, εκπροσωποýμενη απü τον κ. ΤοπτσÞ ΔημÞτριο
ε) DREAM YACHT HELLAS, εκπροσωποýμενη απü τον κ. ΜπιμπÞ Ευθýμιο
στ) ISTION YACHTING, εκπροσωποýμενη απü τον κ. Κουροýνη ΙωÜννη
(εφεξÞò δωρητÝò)

Αφοý Ýλαβαν υπüψη τουò:

. το Üρθρο 55 του ν.455/201-8

. το Ν.4270/2014 ΑρχÝò ΔημοσιονομικÞò διαχεßρισηò και εποπτεßαò (ενσωμÜτωση
τηò Οδηγßαò 2011/85/ΕΕ) δημüσιο λογιστικü και Üλλεò διατÜξειò (Φεκ

^/L43/Z8,6,2014), 
κατÜ τιò διατÜξειò που ισχýει

. το Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 24S Α) «Κýρωση Κþδικα Φüρου ΠροστιθÝμενηò Αξßαò» το
Π.Δ. 80/2016 «ΑνÜληψη υποχρεþσεων απü τουò διατÜκτεò» (Α'145) üπωò ισχýει
(γΠο ι Κ 2Ι1000].8/0ο26 / 30-72-2016)

. τον ν, 3852/2010

. την υπ' αριθμ. 8/2ο2º απüΦαση του Διοικητικοý Συμβουλßου του Δημοτικοý
λιμενικοý Ταμεßου ΣκιÜθου (ΑΔΑ: 68ΡΔΟΞΔ6-96Η) περß αποδοχÞò δωρεÜò των
εταιρειþν πλοιοκτησßαò και διαχεßρισηò επαγγελματικþν τουριστικþν σκαÞþν
για την κÜλυψη του κüστουò συντÞρησηò, επισκευÞò και τοποθÝτησηò των



πλωτþν εξεδρþν στον λιμÝνα ΣκιÜθου

Συμφþνησαν, συνομολüγησαν και Ýκαναν αμοιβαßωò δεκτÜ τα ακüλουθα:

ΠΡοοΙΜιο

Με την αρ. 8/2ο2º απüÞαση του Δωρεοδüχου (ΑΔΑ: 68ΡΔοΞΔ6-96Η) Ýγινε
αποδεκτÞ η δωρεÜ των εταιρειþν πλοιοκτησßαò και διαχεßρισηò επαγγελματικþν
τουριστικþν σκαφþν για την κÜλυψη του κüστουò συντÞρησηò, επισκευÞò και
τοποθÝτησηò των πλωτþν εξεδρþν στον λιμÝνα ΣκιÜθου και ειδικüτερα των:

α)ΑΤΗΕΝΙΑΝ YACHTS ποσοý 15.000,00 €
β) NORTH SAILING ποσοý 15.000,00 €
γ) PURE SAILING ποσοý 15.000,00 €
δ)ΤΟΠτΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ποσοý 15.000,Ο0 €,
ε) DREAM YACHT HELLAS ποσοý 15.000,00 €.
στ) ISTION YACHTING ποσοý ]-5.000,00 €

σýμφωνα με τιò αρ. πρωτ.: º25/3-3-2ο21 - ΑτΗΕΝΙΑΝ YACHTS, αρ. πρωτ.: º26/9-g-
2ο2º - NORTH SAILING, αρ. πρωτ.: L27/4-3-2021- PURE SA|L|NG, αρ. πρωτ.: L28/4-3-
2ο2º - ΤοΠΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙοΣ, αρ. πρωτ.: º29/4-3-2ο21 - DREAM YACHT HELLAS και
αρ. πρωτ.: L3o/44-1o21 - ISτιoN YACHTιNG αιτÞσειò αυτþν. Σκοπüò τηò εν λüγω
δωρεÜò εßναι να τοποθετηθοýν και να συντηρηθοýν 10 πλωτÝò εξÝδρεò
αρμοδιüτηταò του Δημοτικοý Λιμενικοý Ταμεßου ΣκιÜθου στα διοικητικÜ üρια του
ΔÞμου ΣκιÜθου, με σκοπü την αναβÜθμιση του νησιοý ενüψει τηò επικεßμενηò
θερινÞò περιüδου.

Αντικεßμενο τηò δωρεÜò εßναι η υλοποßηση του Ýργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ κΑι τοποΘΕτΗΣΗ
ΠΛΩτΩΝ ΚΑτΑΣΚΕΥΩΝτι και ειδικüτερα η υλοποßηση των εργασιþν επισκευÞò και
τοποθÝτησηò 10 πλωτþν κατασκευþν- εξεδρþν που ανÞκουν σΕην υλικÞ
αρμοδιüτητα του Δωρεοδüχου.
ΚÜθε δαπÜνη που θα προκýψει για την υλοποßηση του αιιτικειμÝνου τηò παροýσηò
βαρýνει εξ' ολοκλÞρου τουò δωρητÝò.
Η διαδικασßα υπüδειξηò στουò δωρητÝò του οικονομικοý φορÝα, ο οποßοò κρßνεται ο
πλÝον κατÜΠηλοò για την εκπλÞρωση του αντικειμÝνου τηò δωρεÜò, καθþò και ο
χρüνοò ολοκλÞρωσηò τηò σχετικÞò διαδικασßαò θα γßνει με ευθýνη του δωρεοδüχου.
Προò το σκοπü αυτüν, ο δωρεοδüχοò συγκροτεß επιτροπÞ, στην οποßα συμμετÝχουν
οι αρμüδιοι εκπρüσωποß του, καθþò και εκπρüσωποò Þ εμπειρογνþμοναò εκ μÝρουò
των δωρητþν, εφüσον οι δωρητÝò το κρßνουν απαραßτητο.¸ργο τηò επιτροπÞò εßναι,
ενδεικτικÜ: αα) η σýνταξη τεχνικþν προδιαγραφþν, ββ) η τυχüν προσθÞκη
κριτηρßων τεχνικÞò καταλληλüληταò Þ επαγγελματικÞò ικανüτηταò Þ οικονομικÞò και
χρηματοοικονομικÞò επÜρκειαò, γγ) η Ýρευνα αγορÜò και η υποβολÞ στον δωρητÞ
τουλÜχιστον τριþν (3) προσφορþν, δδ) η υποβολÞ συγκριτικþν σòοιχεßων τιμþν απü

2.

3.



την ΕλλÜδα Þ το εξωτερικü, εφüσον ζητηθεß απü τουò δωρητÝò, εε) η εφαρμογÞ
κανüνων ακεραιüτηταò, στστ) η εξÝταση των προσφορþν με σκοπü την ανÜδειξη τηò
πλÝον συμφÝρουσαò και καταλληλüτερηò για τουò σκοποýò τηò δωρεÜò προσφορÜò,
ζζ) ειδικÜ για τιò περιτπþσειò δωρεþν ιατρικοý εξοπλισμοý, η πρüβλεψη για
υποχρÝωση του οικονομικοý φορÝα σε υποβολÞ προσφορÜò, η οποßα να καλýπτει
τη συντÞρηση καθ' üλη τη διÜρκεια του λειτουργικοý κýκλου ζωÞò του εξοπλισμοý,
üπωò αυτüò θα ορισθεß απü τον δωρεοδüχο και σýμÞωνα με τιò προδιαγραÞÝò
λειτουργßαò και τα πρωτüκολλα ελÝγχου του κατασκευαστÞ, ηη) η επανÜληΦη τηò
διαδικασßαò, σε περßπτωση Üγονου αποτελÝσματοò, εÞüσον ζητηθεß απü τουò
δωρητÝò,

4. Οι δωρητÝò υποχρεοýιπαι να εγκρßνουν Þ να απορρßψουν τον επιλεγÝιπα απü την
επιτροπÞ οικονομικü ÞορÝα για την υλοποßηση του αντικειμÝνου τηò παροýσηò.

5. ο δωρεοδüχοò υποχρεοýται να συνÜψει τη σýμβαση με τον οικονομικü βορÝα, για
λογαριασμü των δωρητþν, προò εκπλÞρωση του σκοποý τηò δωρεÜò.

6. ο δωρεοδüχοò υποχρεοýται επßσηò να παραλÜβειτο αντικεßμενο τηò δωρεÜò.
7. Ο δωρεοδüχοò υποχρεοýται επßσηò να παραλÜβει τα σχετικÜ τιμολüγια και λοιπÜ

παρα(πατιΚÜ, τα οποßα ο οικονομικüò φορÝαò εκδßδει στο üνομα του δωρεοδüχου
με την πρüβλειφη üτι επß των τιμολογßων αυτþν αναγρÜφεται üτι θα εξοφληθοýγ
απü τουò δωρητÝò, με μνεßα τηò διÜταξηò του Üρθρ. 55 ν.4557/2018.

8. ο δωρεοδüχοò υποχρεοýται να ειδοποιεß τουò δωρητÝò αμελλητß για την τμηματικÞ
Þ οριστικÞ παραλαβÞ των εργασιþν για την υλοποßηση του ανòικειμÝνου τηò
παροýσηò, σýμÞωνα με üσα προβλÝπονται στη σχετικÞ σýμβαση με τον οικονομικü
ÞορÝα και να υποβÜλει το ανÜλογο αßτημα πληρωμÞò προò τουò δωρητÝò.

9. Οι δωρητÝò υποχρεοýνται, εÞüσον πληροýνται τα üσα προβλÝποιιται στη σýμβαση

με τον οικονομικü ÞορÝα, καθþò και στη σýμβαση δωρεÜò, να εξοφλÞσουν το
οικονομικü αντÜΜαγμα απευθεßαò προò τον οικονομικü φορÝα εντüò τηò
προθεσμßαò που ορßζεται στη σχετικÞ σýμβαση. ο οικονομικüò φορÝαò υποχρεοýται
να εκδþσει εξοÞλητικÞ απüδειξη σòο üνομα του δωρεοδüχου, η οποßα θα αναÞÝρει
üτι η εξüφληση Ýγινε απü τουò δωρητÝò κÜνονταò μνεßα στην διÜταξη του Üρθρ. 55
ν.4557/20º8,

10. Για την παροýσα σýμβαση, δεν Ýχουν εφαρμογÞ οι διατÜξειò τηò κεßμενηò
νομοθεσßαò για τιò διαδικασßεò και τον Ýλεγχο των δημοσßων δαπανþν και
λογαριασμþν. ¸ναντι του οικονομικοý φορÝα δεν θεμελιþνεται οποιαδÞποτε
ευθýνη του δωρεοδüχου - δημüσιου ÞορÝα.

11. Η παροýσα σýμβαση δωρεÜò μεταξý δωρητþν και δωρεοδüχου, και η σχετικÞ
σýμβαση Ýργου για την υλοποßηση του αντικειμÝνου τηò παροýσηò, καθþò και η
εξüÞληση τιμολογßων και αποδεßξεων που εκδßδονται αναφορικÜ με τιò συμβÜσειò
αυτÝò, απαλλÜσσονται απü τÝλη χαρτοσÞμου και Þüρο δωρεþν.

12. Για οποιαδÞποτε διαÞορÜ προκýφει σε σχÝση με την παροýσα σýμβαση και την
ερμηνεßα αυτÞò θα επιχειρεßται να επιλýεται με Þιλικü διακανονισμü μεταξý τωγ
συμβαλλομÝνων. Σε περßπτωση μÞ τελεσÞüρησηò αυτÞò, αρμüδια ΔικαστÞρια θα
εßναι αυτÜ του Βüλου.
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