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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ:  ΜΙΣΘΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ   ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ-
ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ : 12.000 €
Φ.Π.Α  23%  : 2.760€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 14.760 €

ΧΑΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΜΙΣΘΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΣΟΥΔΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη, αφορά την μίσθωση  καινούργιων η μεταχειρισμένων πνευματικών
προσκρουστήρων (ενδεικτικού τύπου  για την εξυπηρέτηση  της πρόσδεσης των κρουαζιερόπλοιων τα οποία
θα πλαγιοδετούν στο εμπορικό λιμάνι της Σούδας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου που θα προσεγγίσει στο Λιμάνι Σούδας
και  για το οποίο θα τοποθετηθούν οι υπόψη προσκρουστήρες, είναι τα εξής :
Τύπος πλοίου: (Freedom Class) κρουαζιερόπλοιο- Deadweight: 14.116 ton- Displacement: 74.178 ton.- Length

overall: 338,90 m- length between perps: 303,90 m – Beam (B):38,60 m- Draft (D): 8,80 m- Hull pressure:
200 KN/m2 .
 Οι  προσκρουστήρες θα πρέπει να καλύπτουν το πλοίο σε όλο του το μήκος. Ο αριθμός των

προσκρουστήρων θα εξαρτηθεί από το μέγεθος εκάστου  προσκρουστήρα που θα διαθέτει ο προμηθευτής.
Επίσης δεν θα πρέπει να αφήνουν σημάδια στη πλευρά των κρουαζιερόπλοιων.
Στη μηνιαία  δαπάνη  της μίσθωσης συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς  και τοποθέτησης στις
κατάλληλες θέσεις του κρηπιδώματος, η δαπάνη απομάκρυνσης αυτών όταν κρίνεται αναγκαίο για την
πρόσδεση άλλων  πλοίων. Ο προμηθευτής  έχει την ευθύνη της διάθεσης του αναγκαίου αριθμού
προσκρουστήρων, επίσης την ευθύνη για τυχόν ζημιές ή αστοχίες των προσκρουστήρων που θα προκληθούν
στη διάρκεια πρόσδεσης των πλοίων, ή τυχόν δολιοφθορές. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διαθέτει
πρόσθετους προσκρουστήρες για αντικατάσταση των τυχόν φθαρμένων ή απολεσθέντων. Σε καμία περίπτωση
δεν θα πρέπει να μείνει χωρίς προσκρουστήρες το κρηπίδωμα.
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης αυτής  για ένα έτος ακόμη, με
τους ιδίους όρους της αρχικής σύμβασης , μετά από σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών.

Ο προϋπολογισμός της μίσθωσης  ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 12.000 € συν 2.760 € για
Φ.Π.Α. 23%. Συνολικά δηλαδή 14.760 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνονται τα εξής:
Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω μίσθωσης, προϋπολογισμού δαπάνης 12.000 € συν 2.760 € για

Φ.Π.Α. 23% , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 83 παρ.1  Ν.2362/95 )
Η έγκριση της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων για την εκτέλεση της μίσθωσης.
Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων.

ΧΑΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ

Α. ΠΡΩΙΜΟΣ Α. ΣΚΟΥΜΠΑΚΗ

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΜΗΝΙΑΙΑ
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΣΕ €)

ΜΗΝΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ

1.000 12 12.000

Απαιτούμενη δαπάνη: 12.000 €
ΦΠΑ 23%: 2.760 €
ΣΥΝΟΛΟ :                                14.760 €

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ

ΑΡΤ. ΣΚΟΥΜΠΑΚΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΧΑΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Α. ΠΡΩΙΜΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΜΙΣΘΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ-
ΧΑΝΙΩΝ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΜΙΣΘΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΣΟΥΔΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΜΗΝΙΑΙΑ
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΣΕ €)

ΜΗΝΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1
ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΔΕΣΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ

……………. 12 …………..

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………………………… €

Ολογράφως: ………………………………………………………………………………………………………….

ΦΠΑ 23%:   …..…………………………….. €

ΣΥΝΟΛΟ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :   …………………………. €

ΧΑΝΙΑ ………………………….2011

Ο Προσφέρων

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΜΙΣΘΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΣΟΥΔΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10 : Αντικείμενο της  προμήθειας.
Η παρούσα μελέτη, αφορά την μίσθωση  καινούργιων η μεταχειρισμένων

πνευματικών  προσκρουστήρων για την εξυπηρέτηση  της πρόσδεσης των
κρουαζιερόπλοιων τα οποία θα πλαγιοδετούν στο εμπορικό λιμάνι της Σούδας.

Ο προϋπολογισμός της μίσθωσης  ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των
12.000 € συν 2.760 € για Φ.Π.Α. 23%. Συνολικά δηλαδή 14.760 € και θα
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

ΑΡΘΡΟ 20 : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – Διατάξεις.
Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές :

DIN, οι αντίστοιχες ΕΛ.Ο.Τ. οι διεθνείς I.S.O. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
C.E..

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :
1. To από 14.1.39 Β. Διάταγμα « Περί Κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών
Ταμείων κειμένων διατάξεων»
2.   Το από 9.08.1952  Β. Διάταγμα « Περί Συγχωνεύσεως των  Λιμενικών
Ταμείων του Νομού Χανίων εις εν υπό το όνομα Λιμενικόν Ταμείον Χανίων » (ΦΕΚ
231Α - 22.08.1952), σε συνδυασμό  με το από 3.12.1952 Β.Δ «Περί Τροποποιήσεως
του από 9 Αυγούστου 1952  «Περί Συγχωνεύσεως των  Λιμενικών  Ταμείων του
Νομού Χανίων»»(ΦΕΚ 337Α –12.12.1952).
3.  Την αριθμ. 4121.9/22/90/21.12.90 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί επανακαθορισμού συνθέσεως των
Λιμενικών Ταμείων της Χώρας, ΝΠΔΔ τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο
ΠΔ 346/98 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης
Ιουλίου 1992” (ΦΕΚ 230 Α’/12-10-98)
4. Ν. 2286/95 “Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”
(ΦΕΚ 19 Α’/01-02-95)
5. ΠΔ 118/07 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)” (ΦΕΚ 150 Α’/10-07-
2007)
6. Ν 2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις” άρθρα 79 έως 85 (ΦΕΚ 247 Α΄/27-11-1995
ΑΡΘΡΟ 30 : Τρόπος προμήθειας.

Η προμήθεια, είναι δυνατόν βάσει των διατάξεων – αφού η δαπάνη δεν
υπερβαίνει το ποσό των 20.000 €. – να διενεργηθεί με τη διαδικασία της απ’
ευθείας ανάθεσης, κατόπιν απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής του  Λιμενικού
Ταμείου Νομού Χανίων, κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
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προσφύγει σε προμηθευτές και να διαπραγματευθεί τους όρους της σύμβασης με
έναν ή περισσότερους από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 40 : Προϋπολογισμός προμήθειας.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των

12.000 € συν 2.760 € για Φ.Π.Α. 23%. Συνολικά δηλαδή 14.760 € και θα
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

ΑΡΘΡΟ 50 : Εγγυήσεις.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε 1.200 € ποσοστό δηλαδή
δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση αυτή, σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης .

ΑΡΘΡΟ 60: Προθεσμίες -ποινικές ρήτρες.
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης
αυτής  για ένα έτος ακόμη, με τους ιδίους όρους της αρχικής σύμβασης , μετά από
σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών.
Ο προμηθευτής  υποχρεούται να ενημερώνεται  σε καθημερινή βάση   από τον
Λιμεναρχείο Σούδας  για την ακριβή ημερομηνία και ώρα άφιξης των
κρουαζιερόπλοιων, ούτως ώστε να έχει τοποθετήσει εγκαίρως τους απαραίτητους
προσκρουστήρες  στην θέση πρόσδεσης αυτών.

6.1 Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης  που αφορά την
καλή εκτέλεση των εργασιών καθώς και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας
εκτός από τις άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από τους όρους της σύμβασης
και τις σχετικές διατάξεις, επιβάλλεται και ποινική ρήτρα με απόφαση της
Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων.
6.2 Η ποινική ρήτρα της προηγουμένης παραγράφου για παράβαση των όρων
της σύμβασης και των εγγράφων στα οποία αναφέρεται αυτή, επιβάλλεται εφόσον
η παράβαση οφείλεται σε  μη ικανοποιητική εξυπηρέτηση πλοίου, που θα
προκύπτει από έγγραφη διαμαρτυρία του πλοίου και αφού εξακριβωθεί το αληθές
της διαμαρτυρίας.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων αφού διαπιστώσει
την παράβαση μετά από επιτόπιο έλεγχο, εισηγείται στη Λιμενική Επιτροπή την
επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου.
Την τελική απόφαση λαμβάνει η Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου
Νομού Χανίων.

6.3 Το ύψος της ποινικής ρήτρας καθορίζεται, ανάλογα με την σοβαρότητα
της παράβασης, από χίλια ευρώ (€ 1.000,00) έως τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3.000,00)
για παράβαση που θα διαπιστωθεί για πρώτη φορά και το διπλάσιο της πρώτης για
παράβαση που θα διαπιστωθεί για δεύτερη φορά .

6.4 Σε περίπτωση τρίτης παράβασης των όρων της σύμβασης και των όρων
για την καλή εκτέλεση των εργασιών ή διαπιστωθείσας από τη Λιμενική Αρχή
σοβαρής παράβασης της ισχύουσας Διεθνούς και Εθνικής Νομοθεσίας ή τέλεσης
άλλων αξιόποινων πράξεων, ο ανάδοχος δύναται να κηρύσσεται έκπτωτος μετά
από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων
ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, οπότε θα επέρχεται κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Νομού
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Χανίων και πέρα από αυτό διαφυλάσσεται και το δικαίωμα του Λιμενικού
Ταμείου Νομού Χανίων να αποζημιωθεί για κάθε θετική ή αποθετική ζημία
εξαιτίας της έκπτωσης, εκτός από την ποινική ρήτρα που θα έχει τυχόν επιβληθεί
κατά τα προαναφερόμενα. Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται άμεσα
σε οποιαδήποτε τροποποίηση κείμενων, θέσπιση νέων διατάξεων κλπ.

6.5 Τα χρηματικά ποσά από αυτές τις ποινικές ρήτρες θα παρακρατούνται από
τις τρίμηνες εκκαθαρίσεις  ή θα εκπίπτουν από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, την οποία εγγυητική επιστολή ο ανάδοχος υποχρεούται να
συμπληρώνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών κατάπτωσης του χρηματικού ποσού, άλλως δύναται να κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Νομού
Χανίων.
6.6 Λόγω της φύσης και της πολυπλοκότητας των εργασιών καθώς και τις
αυστηρές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στο Λιμενικό Ταμείο Νομού
Χανίων τόσο στην περίπτωση καθυστέρησης εξυπηρέτησης των πλοίων όσο και
στην περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος ή ζημιάς, σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η υπεργολαβία ή η εκχώρηση της σύμβασης σε τρίτους από τον
ανάδοχο.

6.7 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων ότι
με οποιοδήποτε τρόπο έχει εκχωρηθεί σε τρίτους η σύμβαση, όλων ή μέρους των
εργασιών, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση του
αρμόδιου οργάνου του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση της
σύμβασης, ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.

ΑΡΘΡΟ 70 : Πληρωμές.
Οι πληρωμή μπορεί να γίνει κατ’ ελαχιστον ανά τρείς μήνες .

ΑΡΘΡΟ 80 : Γενικά.
Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα προμήθεια, ισχύουν οι

διατάξεις :
- του Ν.2286/1-1-1995 "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών

θεμάτων",
Του ΠΔ 118/07 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)” (ΦΕΚ 150 Α’/10-07-
2007)

ΑΡΘΡΟ 90 : Τεχνικές Προδιαγραφές
Με την παρούσα  προβλέπεται η μίσθωση  καινούργιων η

μεταχειρισμένων πνευματικών  προσκρουστήρων για την εξυπηρέτηση  της
πρόσδεσης των κρουαζιερόπλοιων τα οποία θα πλαγιοδετούν στο εμπορικό λιμάνι
της Σούδας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου που θα
προσεγγίσει στο Λιμάνι Σούδας και  για το οποίο θα τοποθετηθούν οι υπόψη
προσκρουστήρες, είναι τα εξής :

 Τύπος πλοίου: (Freedom Class) κρουαζιερόπλοιο- Deadweight: 14.116
ton- Displacement: 74.178 ton.- Length overall: 338,90 m- length between perps:
303,90 m – Beam (B):38,60 m- Draft (D): 8,80 m- Hull pressure: 200 KN/m2 .



8

  Οι  προσκρουστήρες θα πρέπει να καλύπτουν το πλοίο σε όλο του το
μήκος. Ο αριθμός των προσκρουστήρων θα εξαρτηθεί από το μέγεθος εκάστου
προσκρουστήρα που θα διαθέτει ο προμηθευτής. Επίσης δεν θα πρέπει να
αφήνουν σημάδια στη πλευρά των κρουαζιερόπλοιων.

Στη μηνιαία  δαπάνη  της μίσθωσης συμπεριλαμβάνεται  η δαπάνη
μεταφοράς  και τοποθέτησης στις κατάλληλες θέσεις του κρηπιδώματος, η δαπάνη
απομάκρυνσης αυτών όταν κρίνεται αναγκαίο για την πρόσδεση άλλων  πλοίων.
Ο προμηθευτής  έχει την ευθύνη της διάθεσης του αναγκαίου αριθμού
προσκρουστήρων, επίσης την ευθύνη για τυχόν ζημιές ή αστοχίες των
προσκρουστήρων που θα προκληθούν στη διάρκεια πρόσδεσης των πλοίων, ή
τυχόν δολιοφθορές. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διαθέτει  πρόσθετους
προσκρουστήρες για αντικατάσταση των τυχόν φθαρμένων ή απολεσθέντων. Σε
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μείνει χωρίς προσκρουστήρες το κρηπίδωμα.
Σε περίπτωση μη  έγκαιρης  εξυπηρέτησης του πλοίου ισχύουν τα αναφερόμενα
στο άρθρο 6 της παρούσας.

ΧΑΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ

ΑΡΤ. ΣΚΟΥΜΠΑΚΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΩΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ


