
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 
 
 

Περιεχόµενα  µελέτης: 

1. Τεχνική Περιγραφή  

2. Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός 

3. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση από τον Οικονομικό Φορέα-Δικαιολογητικά συμ-

μετοχής 

4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 11.718,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

 

  Προϋπολογισμός     :    9.450,00  ΕΥΡΩ  

  ΦΠΑ 24%                   :    2.268,00  ΕΥΡΩ 

  Σύνολο                       :   11.718,00 ΕΥΡΩ 

 
     Το κόστος των υπηρεσιών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 
 

                                                   
                                                                                                                                                                
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων ευκολιών στα ελλιμενιζόμενα σκάφη στους χώρους του αγκυροβο-
λίου τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου καθώς και στο λιμένα Νάξου για το έτος 2021 και σύμφωνα με την 
παρ. γ του άρθρου 3 του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αγκυροβολίου(ΦΕΚ 1009β΄/27-07-2006) ο Φο-
ρέας δύναται να αναθέτει εργολαβικώς ειδικές υπηρεσίες τις οποίες δεν δύναται να εξυπηρετήσει το υπάρ-
χον προσωπικό.  
Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-07-2014 τα  λιμενικά τέλη των τουριστικών σκαφών   πλέον 
εισπράττονται από τους Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των λιμένων καθώς και επειδή με το άρθρο 2 
παρ 2 του Γενικού Κανονισμού Τουριστικών Λιμένων οι παρεχόμενες ευκολίες πρέπει να παρέχονται σε ωρά-
ριο που θα καθορίσει ο Φορέας συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων και των αργιών, απαιτεί-
ται στους ανωτέρω χώρους να υπάρχουν  συνεχώς άτομα , ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο,  τα οποία  να κατευ-
θύνουν  τα σκάφη στους χώρους πρόσδεσης , να κάνουν καθημερινή καταγραφή των εισερχομένων σκαφών, 
να παραλαμβάνουν αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα ναυτιλιακά έγγραφα ανά κατηγορία σκάφους, 
να  εισπράττουν λιμενικά δικαιώματα, να παρέχουν ρεύμα και νερό σε ενδιαφερόμενα σκάφη που συνεχώς 
εισπλέουν, να ενημερώνουν το ΔΛΤΝάξου και το Λιμεναρχείο Νάξου  για τυχόν φθορές και γενικά  για οποιο-
δήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί. 
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4551/2018 Αν το προσωπικό των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών 
Ταμείων δεν επαρκεί για τη βεβαίωση και είσπραξη των ανωτέρω ανταποδοτικών δικαιωμάτων και τελών, η 
βεβαίωση και είσπραξή τους διενεργείται είτε με προσωπικό που προσλαβάνεται προς το σκοπό αυτόν, με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το ν. 2190/1994 (Α΄28) είτε από τρίτα 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δυνάμει σύμβασης που συνάπτεται σύμφωνα με το ν. ν. 4412/2016 (Α΄147). 
 

ΜΕΛΕΤΗ : Παροχή υπηρεσιών στο Αγκυροβόλιο 
Τουριστικών σκαφών Νάξου και λιμένα Νάξου. 
 



 
            ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 Ο ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται για : 
 

 Την ημερήσια καταγραφή των σκαφών που κάνουν χρήση του Λιμένα Νάξου. Η ημερήσια κατάσταση 
να αναφέρει ενδεικτικά το όνομα, τον αρ. νηολογίου του σκάφους και να κοινοποιεί τα αποτελέσματα 
στο Φορέα Διοίκησης του Λιμένα, ώστε να εξασφαλιστεί η είσπραξη των λιμενικών τελών απ όλα τα 
σκάφη που προσεγγίζουν το λιμάνι της Νάξου. 

 Την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα περιοδικώς ελλιμενιζόμενα σκάφη, όπως (υποδοχή και υπόδειξη 
του σημείου προσέγγισης του σκάφους - βοήθεια κατά την πρόσδεση σκαφών-επίδοση και παραλαβή 
συμπληρωμένης αίτησης-έλεγχος εάν τα σκάφη που κάνουν χρήση στους χώρους του Αγκυροβολίου 
Τουριστικών σκαφών και Λιμένα Νάξου είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα έγγραφα Ναυτιλίας 
ανά κατηγορία σκάφους (Άδεια Εκτέλεσης Πλόων, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο κλπ.) και αρχειοθέτησή τους ως επισυναπτόμενα στην αίτηση και πίσω από το αντίγραφο 
τιμολογίου) για την εύρυθμη λειτουργία του. 

 Την παροχή στους χρήστες με γενικότερες πληροφορίες που αφορούν περιβαλλοντικά και πολιτι-
στικά δρώμενα και αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής, τις μετακινήσεις από και προς τη ζώνη αγκυ-
ροβολίου καθώς και πάσης φύσεως πληροφορίες για την εύρυθμη λειτουργία του Αγκυροβόλιο Του-
ριστικών σκαφών και Λιμένα Νάξου. 

 Την είσπραξη των αναλογούντων στη διάρκεια παραμονής λιμενικών δικαιωμάτων από τα εισερχό-
μενα σκάφη στο χώρο του Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών Νάξου και τα περιστασιακώς, ελλιμε-
νισμένα σκάφη στο Λιμένα Νάξου, με τρόπο που θα υποδεικνύει ο Φορέας, την έκδοση των απαιτού-
μενων αποδείξεων την απόδοση αυτών και την αποστολή των στοιχείων στο ΔΛΤΝάξου την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 Τη βοήθεια των ελλιμενιζόμενων σκαφών κατά την σύνδεση τους στις παροχές νερού-ρεύματος στο 
χώρο του Αγκυροβολίου  Τουριστικών σκαφών Νάξου και στο Λιμένα Νάξου. Για την παροχή νερού-
ρεύματος στο Λ. Νάξου, θα δοθούν στον ανάδοχο κατόπιν απόφασης του Φορέα 

       α)  επαναφορτιζόμενη κάρτα  
β) κάρτες μιας χρήσης οι οποίες θα διατίθενται από το γραφείο είσπραξης. 
 

 Ο ανάδοχος δύναται να διαθέσει τα ανωτέρω, εφόσον έχουν καταβληθεί τα λιμενικά τέλη του σκά-
φους. 

 Την είσπραξη ανταλλαγμάτων νερού-ρεύματος στο λιμένα Νάξου και την απόδοση αυτών στο ΔΛΤΝά-
ξου. 

 Την αναφορά στο Φορέα Διοίκησης εγγράφως για θέματα καθαριότητας, που υποπίπτουν στην αντί-
ληψή του, στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο του Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών  κατά το χρονικό 
διάστημα απασχόλησής του. 

 Να μεριμνά και να ενημερώνει εγγράφως το Φορέα για κάθε παράβαση που διαπιστώνει και αφορά 
τη με οποιονδήποτε τρόπο, άμεση ή έμμεση διαφήμιση υπηρεσιών ή προϊόντων, στις εγκαταστάσεις 
του χερσαίου χώρου του Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών. 

 Την ενημέρωση του Λιμεναρχείου και του Φορέα για τυχόν φθορές και γενικά  για οποιοδήποτε πρό-
βλημα τυχόν παρουσιαστεί στις εγκαταστάσεις του λιμένα, όπως στάθμευσης οχημάτων, έλλειψη 
φωτισμού, τήρηση καθαριότητας κτλ προκειμένου να γίνεται άμεση αποκατάσταση και να αναφέρει 
τυχόν υπαιτιότητες για αναζήτηση ευθυνών. 

 
 

                                                  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 
Ο ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται : 



 Να συνεργάζεται αρμονικά με το προσωπικό άλλων αρχών και να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών.  

 Να συνεργάζεται με το φορέα διοίκησης και άμεσα να τον ενημερώνει εγγράφως, για κάθε πρόβλημα 
ή για θέματα που υποπίπτουν στην αντίληψή του κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής του, στο 
χερσαίο και θαλάσσιο χώρο του Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών και στο λιμένα Νάξου. 

 Να ενεργεί με σύνεση, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και αξιοπρέπεια. 

 Να συμπεριφέρεται ο ίδιος και το προσωπικό που θα απασχολεί με την μεγαλύτερη δυνατή ευγένεια 
εξυπηρετικότητα και διακριτικότητα απέναντι στους χρήστες των ανωτέρω εγκαταστάσεων, επιδει-
κνύοντας ζήλο και προθυμία κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του. 

 Να τηρεί ο ίδιος και το απασχολούμενο προσωπικό απόλυτη εχεμύθεια για πληροφορίες και γεγο-
νότα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.  

 Το απασχολούμενο προσωπικό και ο ανάδοχος  να φέρει ευπρεπή ενδυμασία και να φέρεται κόσμια 
στους χρήστες. 

 Να γνωρίζει στο ΔΛΤΝάξου το προσωπικό που τυχόν θα απασχολήσει (δεν επιτρέπεται η πρόσληψη 
προσωπικού με Τίτλο Κτήσης) καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης προκειμένου να διευκολυνθεί  
στην παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 

 Ο ανάδοχος, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για την απασχόληση του προσωπικού του. Το ΔΛΤΝάξου δεν 
επιβαρύνεται με δώρα, άδειες, επιδόματα, ασφαλιστικές εισφορές κλπ. 

 Υποχρεούται σε περίπτωση ταμειακού ελλείμματος, όπως αυτό θα προκύπτει κατόπιν ελέγχου από 
τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, ο Ανάδοχος να καταθέτει υπόμνημα προς τον Φορέα, που θα 
εξηγεί τους λόγους του περιστατικού ελλείμματος. Είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει εξ ολοκλή-
ρου την ευθύνη. 

 Το ημερολόγιο πρόγραμμα εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών  θα καθορίζεται  κατόπιν συνεν-
νόησης με το Φορέα. 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 

 
 

 Το ΔΛΤΝάξου υποχρεούται να καταβάλλει στον ανάδοχο την αποζημίωση του στο τέλος κάθε ημερο-
λογιακού διμήνου αφού προσκομίσει σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και εφόσον έχει συντα-
χθεί και υπογραφεί σχετική βεβαίωση παροχής των γενικών υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή 
του ΔΛΤΝάξου και πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης από τον Πρόεδρο του Φορέα Διοίκησης του Λι-
μένα. 

 Η καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου είναι δυνατή  σε περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμένου προ-
ϋπολογισμού χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος αποζημίωση λόγω της καθυστέρησης ή λόγω καθυστέ-
ρησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης. 

 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

- του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), 

- τις διατάξεις άρθρου 20.9 του Ν. 3731/08, 

- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, 

- του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

- του N. 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», 

- του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και το-
πικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 



- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδη-
γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί/ανακληθεί και ισχύει. 

 
 
 
 
                                                                                                                      Νάξος, 21 Μαΐου 2021 
                                                                                                             

              Η  Συντάξασα                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
                                                                                                                               Η Προϊσταμένη                
                                                                                                            Δ/νσης  Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης 
 
 
            Κωνσταντίνα Γαβαλά                                                                         Παναγιώτα Αγγελή 
                                                                                                                           ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
  

 
Α/Α 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΣΥΝΟΛΑ 
(€) 

1 

Είσπραξη ανταλλαγμάτων νερού – ρεύμα-
τος στο χώρο του Αγκυροβολίου Τουρι-
στικού  Καταφυγίου Νάξου και λιμένα 
Νάξου, καθώς και είσπραξη αναλογού-
ντων τελών ελλιμενισμού και απόδοση 
αυτών στο ΔΛΤΝάξου. 

 
                             
Μήνας 

 
 

800,00 
 
 

 
7 Μήνες 

 
5.600,00 

2 

Ημερήσια καταγραφή σκαφών –τη διευ-
κόλυνση των σκαφών κατά την πρόσδεσή 
τους-υπόδειξη θέσεων – παραλαβή αιτή-
σεων – συμπλήρωση αιτήσεων σύμφωνα 
με τα πρότυπα της Ναυτιλίας για όλα τα 
σκάφη- έλεγχος των απαραίτητων εγγρά-
φων Ναυτιλίας – αποστολή στοιχείων 
ΔΛΤΝάξου- τροφοδοσία των σκαφών με 
νερό και ρεύμα. 

 
 
 
Μήνας 
 
 
 
 

400,00 
 
 

7 Μήνες 
 
 

2.800,00 
 
 

3 

Ενημέρωση του Φορέα και του Λιμεναρ-
χείου για τυχόν φθορές και γενικά για ο-
ποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσια-
στεί. 

 
Μήνας 
 

150,00 7 Μήνες 1.050,00 

ΣΥΝΟΛΟ  : 9.450,00 

Φ.Π.Α. 24%  : 2.268,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  : 11.718,00 

 
                                                                                    Νάξος, 21 Μαΐου 2021 
                                                                                                             

              Η  Συντάξασα                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
                                                                                                                               Η Προϊσταμένη                
                                                                                                            Δ/νσης  Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης 
 
 
            Κωνσταντίνα Γαβαλά                                                                         Παναγιώτα Αγγελή 
                                                                                                                           ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ : Παροχή υπηρεσιών στο Αγκυροβόλιο 
Τουριστικών σκαφών Νάξου και λιμένα Νάξου. 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
Α/Α 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΣΥΝΟΛΑ 
(€) 

1 

Είσπραξη ανταλλαγμάτων νερού – ρεύ-
ματος στο χώρο του Αγκυροβολίου Του-
ριστικού  Καταφυγίου Νάξου και λιμένα 
Νάξου, καθώς και είσπραξη αναλογού-
ντων τελών ελλιμενισμού και απόδοση 
αυτών στο ΔΛΤΝάξου. 

 
 

Μήνας 
 

 
7 Μήνες 

 
 

2 

Ημερήσια καταγραφή σκαφών –τη διευ-
κόλυνση των σκαφών κατά την πρόσ-
δεσή τους-υπόδειξη θέσεων – παρα-
λαβή αιτήσεων – συμπλήρωση αιτή-
σεων σύμφωνα με τα πρότυπα της Ναυ-
τιλίας για όλα τα σκάφη- έλεγχος των α-
παραίτητων εγγράφων Ναυτιλίας – απο-
στολή στοιχείων ΔΛΤΝάξου- τροφοδο-
σία των σκαφών με νερό και ρεύμα. 

 
 
 

Μήνας 
 
 
 
 

 
 
 

7 Μήνες 
 
 

 
 
 

3 

Ενημέρωση του Φορέα και του Λιμεναρ-
χείου για τυχόν φθορές και γενικά για ο-
ποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσια-
στεί. 

 
Μήνας 

 
  7 Μήνες      

ΣΥΝΟΛΟ  :  

Φ.Π.Α. 24%  :    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  :  

 
Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους όρους της υπ΄αριθμ…………………………..μελέτης και βάσει αυτής κατα-

θέτω την προσφορά μου. 
 

 
                                                                                   

Νάξος,       /     /2021 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΜΕΛΕΤΗ : Παροχή υπηρεσιών στο Αγκυροβόλιο 
Τουριστικών σκαφών Νάξου και λιμένα Νάξου. 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της υπηρεσίας. 
Αντικείμενο της  παρούσας σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή γενικών υπηρεσιών στο 
Αγκυροβόλιο Τουριστικών σκαφών Νάξου και λιμένα Νάξου για το έτος 2021 (Ιούνιος-Δεκέμβριος), όπως αυ-
τές ορίζονται στην τεχνική έκθεση, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και την ευπρεπή εικόνα των ανωτέρω 
λιμένων. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – Διατάξεις. 
Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  
- του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), 
- τις διατάξεις άρθρου 20.9 του Ν. 3731/08, 
- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, 
- του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
- του N. 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», 
- του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και το-
πικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδη-
γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 30 : Συμβατικά στοιχεία. 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

- Σύμβαση 

- Τεχνική έκθεση. 

- Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

- Προσφορά του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσίας. 
Η εκτέλεση της παροχής γενικών υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με 
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με τα κρι-
τήρια και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 
Όλες οι τιμές των προσφορών  θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € και θα περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις, 
οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον οικονομικό φορέα.  

ΜΕΛΕΤΗ : Παροχή υπηρεσιών στο Αγκυροβόλιο 
Τουριστικών σκαφών Νάξου και λιμένα Νάξου. 
 



Η Παρακολούθηση των Γενικών Υπηρεσιών, η παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων στον ανάδοχο οικονο-
μικό φορέα και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης, θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή, που έχει συγκρο-
τηθεί για το σκοπό αυτό. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις 
της αρμόδιας Επιτροπής. Η οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας, πραγματοποιείται με τη σύνταξη του 
Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής συμβάσεων πα-
ροχής γενικών υπηρεσιών ( του ν. 4412/2016 ) του Φορέα και μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων 
ελέγχων. Σε  περίπτωση  απόρριψης  της  παροχής  υπηρεσίας  από  την  αρμόδια Επιτροπή,  εφαρμόζονται  
τα προβλεπόμενα στο αρ. 220 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 50: Προϋπολογισμός  
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών για 7 μήνες, ανέρχεται σε 9.450,00 € συν 2.268,00 € για Φ.Π.Α. 24%. Συ-
νολικά δηλαδή 11.718,00 € και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δ.Λ.Τ.Νάξου. 
 
ΑΡΘΡΟ 60 : Εγγυήσεις. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 
72 του Ν. 4412/2016, δεν απαιτείται. 
 
ΑΡΘΡΟ 70 : Προδιαγραφές. 
Όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, είναι τα παρακάτω : 
 
α.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέ-
χουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προ-
σώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως 
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών πε-
ριορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80  παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώ-
θηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της διακήρυξης (άρθρο 
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 
 
β) Φορολογική ενημερότητα για γενική χρήση ή για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβα-
σης ακινήτου . 
 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου στην οποία θα δηλώνεται σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς είναι υποχρε-
ωμένος να ασφαλίζεται τόσο αυτός όσο και το προσωπικό του. 
 
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) e-EΦΚΑ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
δημοσίου και των ΝΠΔΔ ή για συμμετοχή σε δημοπρασίες  
 
ε) Θα πρέπει επίσης να προσκομίζει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας  από όλους τους φορείς ασφά-
λισης που αναγράφονται στη υπεύθυνη δήλωση του για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου και των ΝΠΔΔ 
ή για συμμετοχή σε δημοπρασίες  
 
ζ) Ο ανάδοχος θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία θα πιστοποιείται 
με τα αναγνωρισμένα από  ΑΣΕΠ  πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. 
 
η) Tους ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet. 



 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β,δ,ε και η) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρ-
θρου 43 του Ν.4605/2019). 
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι εν ισχύ υποχρεωτικά και κατά την ημερομηνία σύναψης της 
σχετικής σύμβασης .           
 
ΑΡΘΡΟ 90  : Μέτρα ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και να είναι αυτός ο ίδιος υπεύθυνος για κάθε ζημιά 
που τυχόν θα προκύψει σε βάρος αυτού, του προσωπικού του ή οποιουδήποτε τρίτου με υπαιτιότητα του. 
Για τις ζημιές που θα επιφέρει ο ίδιος, είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει αυτές, με δαπάνες του. 
 
ΑΡΘΡΟ 100 : Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ΔΛΤΝάξου. 
 
ΑΡΘΡΟ 110 : Τρόπος πληρωμής. 
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα και μετά την υπογραφή 
σχετικής Βεβαίωσης παροχής των γενικών υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή του ΔΛΤ Νάξου και σύνταξη 
πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από τον Πρόεδρο του Φορέα Διοίκησης του Λιμένα, προσκομίζοντας τα α-
παραίτητα δικαιολογητικά για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τον ανάδοχο, στο τέλος κάθε ημερολο-
γιακού διμήνου καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν. 4412/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Είναι δυνατή  η καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου σε περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμένου  προϋπολο-
γισμού χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος αποζημίωση λόγω της καθυστέρησης ή λόγω καθυστέρησης   λήψης  
απόφασης ψήφισης πίστωσης . 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποχωρήσει πριν την λήξη της σύμβασης θα γίνεται περικοπή του ¼  της οφει-
λόμενης αποζημίωσης για τις παρασχεθείσες έως την ημερομηνία αποχώρησης υπηρεσίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 120 : Χρόνος εκτέλεσης. 
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 
31/12/2021. 
 
ΑΡΘΡΟ 130 : Λοιποί γενικοί όροι. 
Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
άρθρο 2 της παρούσης. 

  
 

                                                                                                                     Νάξος, 21 Μαΐου 2021 
                                                                                                             

              Η  Συντάξασα                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
                                                                                                                               Η Προϊσταμένη                
                                                                                                            Δ/νσης  Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης 
 
 
            Κωνσταντίνα Γαβαλά                                                                         Παναγιώτα Αγγελή 
                                                                                                                           ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
 
 



 
 


