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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (Aριθ. ………../201….) 

 
Στο Λαύριο Αττικής, σήµερα ....../....../........... µεταξύ αφ’ ενός της Ναυτικής Εταιρείας 
«ΑΙΓΑΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (µε έδρα στην οδό Κουντουριώτου αριθ. 6, Λαύριο 
Αττικής, Α.Φ.Μ. 998290892 Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιώς, όπως εκπροσωπείται νόµιµα) 
η οποία θα αποκαλείται στο παρόν ως η «Εταιρεία» και αφ’ ετέρου  
τ... .......................... .................................. του.......................... 
κατοίκου..................................., οδός.................................................., αριθ......,  
τηλ.:........................., e-mail..................................................................., Α.Φ.Μ. 
................................, Δ.Ο.Υ.............................................., ως νοµίµου 
εκπροσώπου/κατόχου του σκάφους ........................................,  
αριθ. Λεµβολογίου/νηολογίου ............................, µε ολικό µήκος.............µέτρα, 
......οποί.... θα αποκαλείται στο παρόν ως ο «αντισυµβαλλόµενος», συµφωνούνται 
τα κάτωθι: 
 
 
1ον) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
 
Η «Εταιρεία» παρέχει στο σκάφος του «αντισυµβαλλοµένου» και ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΠΛΩ 
επιθαλάσσια αρωγή έναντι του κόστους συνδροµής που αναγράφεται παρακάτω 
στο παρόν (δηλ. προσφέρει βασικές γνώσεις επίλυσης βλαβών του σκάφους, 
µεταφέρει τυχόν ανταλλακτικά ή εξαρτήµατα αναγκαία για τη συνέχιση του πλου του 
σκάφους και δυνάµενα να αντικατασταθούν άµεσα χωρίς υποστήριξη µηχανικού εν 
πλω ή βοηθά στη µεταφορά του σκάφους στο κοντινότερο ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ασφαλές λιµάνι). 
 
Η «Εταιρεία» προσφέρει τα ανωτέρω στις εξής θαλάσσιες περιοχές : 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΥΤΙΚΕΣ 
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΝΟΤ. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ. 
 
Η «Εταιρεία» προσφέρει τα ανωτέρω άπαξ ετησίως για κάθε επαναλαµβανόµενο για 
την ίδια αιτία περιστατικό, όλα αυτά µάλιστα εντός της κάτωθι αναφεροµένης 
χρονικής ισχύος του παρόντος. 
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο «αντισυµβαλλόµενος» χρεώνεται για τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες της «Εταιρείας» µε κόστος τριάντα ευρώ (30 €) ανά ναυτικό µίλι (συν 
Φ.Π.Α. 24%), ενώ η προς τούτο προσµετρούµενη απόσταση άρχεται από το σηµείο 
αφετηρίας του σκάφους της «Εταιρείας» και λήγει µε την επιστροφή του στη βάση 
του, όλα αυτά είτε η «Εταιρεία» παράσχει τις υπηρεσίες της, είτε όχι εξ’ υπαιτιότητας 
του «αντισυµβαλλοµένου». Η ως άνω χρέωση καταβάλλεται από τον 
«αντισυµβαλλόµενο» το αργότερο εντός 3 ηµερών από την παροχή των υπηρεσιών 
της «Εταιρείας», η οποία θα εκδίδει το νόµιµο φορολογικό παραστατικό. 
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2ον) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Το παρόν ισχύει για ένα (1) έτος, ήτοι άρχεται από την ……./……/20…,.λήγει την 
……./……/20…. και δεν µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. Κατά την υπογραφή του 
καταβάλλεται από τον «αντισυµβαλλόµενο» και το κόστος συνδροµής του, το οποίο 
έχει ως εξής : είκοσι ευρώ (20 €) ανά µέτρο για σκάφη κάτω των δέκα (10) µέτρων, 
είκοσι πέντε ευρώ (25 €) ανά µέτρο για σκάφη από δέκα (10) έως είκοσι (20) µέτρα, 
ενώ για σκάφη άνω των είκοσι (20) µέτρων το κόστος συνδροµής θα προκύπτει 
κατόπιν συµφωνίας κατά την υπογραφή του παρόντος συµβολαίου. Συνεπώς, το 
κόστος για την τρέχουσα διάρκεια του παρόντος είναι συνολικός ................. € 
 
Το κατά τα ανωτέρω κόστος συνδροµής (στο οποίο συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 
24%) θα καταβάλλεται από τον αντισυµβαλλόµενο µε την υπογραφή του παρόντος 
διά καταθέσεως στο λογαριασµό που διατηρεί η Εταιρεία στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
(ΙΒΑΝ GR8601101440000014444023247 στο όνοµα ΑΙΓΑΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ). 
Εν συνεχεία η «Εταιρεία» θα εκδίδει το νόµιµο φορολογικό παραστατικό. 

 
 

3ον) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η «Εταιρεία» λειτουργεί, παρέχει ή αρνείται την παροχή των υπηρεσιών της βάσει 
των διατάξεων της Ελληνικής νοµοθεσίας, επιφυλασσόµενη παντός νοµίµου 
δικαιώµατός της για ο,τιδήποτε προκύψει κατά την ενάσκηση των δραστηριοτήτων 
της. 
 
Για κάθε διαφορά που αναφύεται από το παρόν ισχύει το Ελληνικό Δίκαιο και θα 
επιλύεται από τα Δικαστήρια του Πειραιώς κατά ρητή παρέκταση αρµοδιότητος. 

 
 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ      Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
 


