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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 

 
 
 
 
 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 
ενδεικτικός προϋπολογισμός 99.445,13 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

ΚΑ 00-6117.015 - CPV 90610000-6 (Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών)  
& 90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων) 

 
1ο ΑΡΘΡΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
   Η παρούσα αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ», όπως περιγράφεται στην σχετική Τεχνική Περιγραφή, που ανέρχεται 
συνολικά στο ποσό των 99.445,13 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-
6117.015  του προϋπολογισμού του φορέα των οικονομικών ετών 2022-2023-2024 ως πολυετής δαπάνη, για 
το οικονομικό έτος 2022 με το ποσό των 0,00€ και για το οικονομικό έτος 2023 με το ποσό των 99.445,13 €.  
 
   Η διεξαγωγή της εν λόγω υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητα εφόσον ο Φορέας δεν διαθέτει καθόλου 
προσωπικό καθαριότητας ούτε ίδια μέσα για την εφαρμογή ενός συστηματικού και αποτελεσματικού 
προγράμματος καθαρισμού των χώρων αυτών. Επίσης ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αδυνατεί αν 
συνδράμει το ΔΛΤΝάξου λόγω μη επάρκειας προσωπικού. Η μεγάλη αύξηση των τουριστικών ροών που 
αναμένεται να εμφανιστεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η οποία πρόκειται να αφήσει έντονο το 
αποτύπωμα της στους χώρους αυτούς σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες τήρησης 
μέτρων υγιεινής και προφύλαξης εξαιτίας της πανδημίας covid-19 που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία έτη, 
καθιστά την διεξαγωγή της παραπάνω διαδικασίας άκρως επιτακτική.       
 
2ο ΑΡΘΡΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
   Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί µε την διαδικασία της ανοιχτού διαγωνισμού και θα 
εκτελεστεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή ,στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 
και στην σχετική Διακήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
   Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, 
να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 
που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία. Επίσης, όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές 
σε σχέση με τα είδη, ο Δήμος δύναται να απαιτήσει από τους οικονομικούς φoρείς να εξηγήσουν την τιμή 
που προτείνουν στην προσφορά τους εντός εύλογης προθεσμίας. 
 
   Κριτήριο κατακύρωσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας, από οικονομικής άποψης προσφοράς. Η 
προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά για ολόκληρη την 
ποσότητα - σύνολο υπηρεσιών που αναφέρεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. Οι τιμές 
προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια των συμβατικών υποχρεώσεων και για 
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κανένα λόγο ή αιτία (σε καμία περίπτωση) δε δικαιούται ο ανάδοχος - προμηθευτής να τις αναπροσαρμόσει 
ή να τις αναθεωρήσει.   
 
   Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες ή που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά 
στοιχεία και την τεχνική περιγραφή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Όμοια, προσφορές που παρουσιάζουν 
ελλείψεις ή ασάφειες σε σχέση με στοιχεία που ζητούνται απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
3ο ΑΡΘΡΟ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
   Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και για την υπογραφή της 
σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης για την εν λόγω υπηρεσία σύμφωνα με την σχετική 
Διακήρυξη. 
 
   Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα 
με το άρθρο 105 του Ν4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
 
   Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
4ο ΑΡΘΡΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: 

1. να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και να ασφαλίσει το προσωπικό του με δικές 
του δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα.  

2. να αντικαθιστά αμέσως χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί 
ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο), μόλις ειδοποιηθεί σχετικά και 
εγγράφως από το Δήμο. 

3. να τηρεί όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, την καταβολή τον νόμιμων αποδοχών, 
οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία ΣΣΕ, 
τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων 
κλπ.  

4. να χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της εργασίας ειδικευμένο, έμπειρο και απόλυτα κατάλληλο για 
αυτή την εργασία προσωπικό. Επίσης, υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος σε Κρατικό Ασφαλιστικό 
Οργανισμό και να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα απασχολεί στις παραπάνω εργασίες σε 
Κρατικούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών, το 
προσωπικό που θα ασχοληθεί, πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ατομικής προφύλαξης. 
 

   Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας 
και προστασίας κατά την διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών τόσο για το προσωπικό του όσο και για τους 
πεζούς και τα οχήματα. Επίσης, ευθύνεται για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί από οποιαδήποτε αιτία σε 
αυτόν και στο προσωπικό που απασχολεί. Τέλος, είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά 
για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο προσωπικό του. Ο φορέας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 
υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία. 
    
   Κάθε ζημιά που θα γίνει από τον ανάδοχο ή από το προσωπικό που χρησιμοποιεί θα αποκαθίσταται από 
αυτόν αμέσως και σε περίπτωση άρνησης του θα προσδιορίζεται το ισότοπο της ζημίας και θα αφαιρείται από 
την αμοιβή του εργολάβου ή όπως προβλέπει η νομοθεσίας στις περιπτώσεις αυτές.   
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   Η ευθύνη του αναδόχου επεκτείνεται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση του εργοδότη, σε 
περίπτωση που η εκτέλεση των εργασιών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής και της 
παρούσας Συγγραφής των Υποχρεώσεων. Ο ανάδοχος καμία αμοιβή δεν θα δικαιούται από το φορέα για 
χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της σύμβασης. 
 
   Ο φορέας δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται, σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 
είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του και να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής 
αποζημίωσης προς τον ανάδοχο κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε 
παρασχέθηκε από τον ανάδοχο, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη 
περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του φορέα. 
 
5ο ΑΡΘΡΟ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
   Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε διάστημα ενός ημερολογιακού έτους από την υπογραφή της. Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών μετά τη λήξη του ορισμένου χρόνου.  
 
   Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά (ανά δίμηνο), σύμφωνα με τα παραστατικά που 
θα καταβάλει ο ανάδοχος στο ΔΛΤ Νάξου και με την πρόοδο των εργασιών που περιλαμβάνει η υπηρεσία.  
 
   Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. Τα παραστατικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τη προβλεπόμενη βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή σχετικά με την περαίωση των εργασιών. Ο φορέας εφόσον το επιθυμεί 
δύναται να ορίσει αρμόδιο επόπτη υπάλληλο για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών του 
αναδόχου. Εφόσον οριστεί επόπτης η βεβαίωση του περί καλής εκτέλεσης των εργασιών θα είναι απαραίτητη 
για την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
6ο ΑΡΘΡΟ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
   
   Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 220 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
   Εάν ο ανάδοχος δεν τηρεί τις προβλεπόμενες από την Μελέτη υποχρεώσεις θα του επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής που υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις του αρ. 218 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
7ο ΑΡΘΡΟ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
   Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι στο φορέα, που 
απορρέουν από την Τεχνική Περιγραφή και την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. Ο ανάδοχος ευθύνεται 
προσωπικά έναντι του Δημοσίου για τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
8ο ΑΡΘΡΟ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ    
    
   Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, επιλύονται κατά τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
9ο ΑΡΘΡΟ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
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   Παράλληλα με τα λοιπά δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν στα πλαίσια διεξαγωγής της διαγωνιστικής 
διαικασίας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οικονομικός 
φορέας πρέπει να προσκομίσει: 

1. τους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του οι οποίοι θα πρέπει να είναι σχετικοί με την εν λόγω 
παροχή υπηρεσιών (αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ΚΑΔ όπως γενικός καθαρισμός 
κτιρίων, υπηρεσίες καθαρισμού εξωτερικών χώρων, υπηρεσίες διάθεσης ανθρωπίνου δυναμικού, 
γενικές υπηρεσίες προσωπικού για το δημόσιο, συλλογή απορριμμάτων, υπηρεσίες εξειδικευμένου 
καθαρισμού, υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας κλπ.) 

2. τουλάχιστον δύο συμβάσεις με άλλους Δήμους ή νομικά πρόσωπα με συναφές αντικείμενο εντός της 
τελευταίας πενταετίας, οι οποίες θα συνοδεύονται και από τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης τους 

 

Συντάχθηκε, 
Νάξος, Δεκέμβριος 2022 

 
 
 

Χρυσοβαλάντου Φραγκουλοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε, 
Νάξος, Δεκέμβριος 2022 

 
 
 

Παναγιώτα Αγγελή 
ΠΕ Οικονομικού  

 


