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∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Οικονοµική Επιτροπή  
 
        

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων 
χώρων των ∆ηµοτικών - Τοπικών κοινοτήτων  του ∆ήµου Χερσονήσου» 
Εκτίθεται σε µειοδοτικό διεθνή , ανοικτό ,δηµόσιο µειοδοτικό  διαγωνισµό µε ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δηµοπρατούµενου ποσού, για τη 
σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών, µε τίτλο «Αποκοµιδή απορριµµάτων και 
καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ∆ηµοτικών - Τοπικών κοινοτήτων  του ∆ήµου 
Χερσονήσου» 
Χρονικό διάστηµα από 01/03/2012 έως 31/12/2014. 
 
Συνολικός  Προϋπολογισµός της σύµβασης παροχής υπηρεσιών είναι 8.775.802,35 € πλέον 
ΦΠΑ 13% 1.140.854,31 συνολικού ποσού 9.916.656,66 €  και θα βαρύνει του 
προϋπολογισµούς του ∆ήµου Χερσονήσου για τα οικονοµικά έτη 2012 , 2013 και 2014 . Για 
το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί:  
 Πίστωση 2.581.112,09 € πλέον ΦΠΑ 13% 335.544,57 € σύνολο µε ΦΠΑ 2.916.656,66 € στον 
προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012  
Πίστωση 3.097.345,13 € πλέον ΦΠΑ 13% 402.654,87 € σύνολο µε ΦΠΑ 3.500.000 €   στον 
προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2013    
Πίστωση 3.097.345,13 € πλέον ΦΠΑ 13% 402.654,87 €  σύνολο µε ΦΠΑ 3.500.000 €   στον 
προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2014    
 

ΑΡΘΡΟ 1ο Κανόνες δηµοσιότητας 
 

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης εστάλη για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της 
Ε.Ε σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.2,5 και 6 της οδηγίας  2004/18/ΕΚ., στο Ενηµερωτικό 
∆ελτίο του ΤΕΕ, στο ΦΕΚ, σε δυο εφηµερίδες του νοµού ηµερήσιες και σε µία εβδοµαδιαία , 
σε µια οικονοµική εφηµερίδα µεγάλης πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε µια εφηµερίδα 
γενικών ειδήσεων µεγάλης πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η διακήρυξη θα είναι διαθέσιµη στην 
ιστοσελίδα του δήµου (διεύθυνση www.hersonissos.gr) 
Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  του 
∆ήµου Χερσονήσου . 



Τα έξοδα δηµοσίευσης  της περίληψης της  διακήρυξης  στον τύπο τόσο της αρχικής όσο των 
τυχόν  επαναληπτικών δηµοπρασιών , βαρύνουν  τον ανάδοχο. [ν. 3801/09]  
Για πληροφορίες και αναλυτικές διακηρύξεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο ∆ήµο Χερσονήσου, Γούρνες [πρώην Αµερικάνικη Βάση],  
αρµόδιοι υπάλληλοι  κκ. Μανδαλάκη Αικατερίνη και Βασιλάκης Νικόλαος , τηλ. 2813404645 
και 2897340035  - 2813404652  FAX : 2897022977 - 2813404662 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο. Λήψη πληροφοριών 
 

Τεύχη της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών θα παραδίδονται ή 
αποστέλλονται στους ενδιαφεροµένους, εφ' όσον ζητηθούν έγκαιρα, µέσα σε τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
περίληψής της και µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες προ της ηµεροµηνίας της διεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού. 
Εφ' όσον, ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του 
διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι  (6) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού.  
Για παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν 
στα γραφεία του ∆ήµου. Αρµόδιοι υπάλληλοι  . κκ. Μανδαλάκη Αικατερίνη και Βασιλάκης 
Νικόλαος, Fax: 28970-22977 – 2813404662 ,  τηλ. 2813404645 και 2897340035 - 
2813404652 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο. Τόπος,  χρόνος, διαδικασία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Χερσονήσου, Γούρνες [πρώην 
Αµερικάνικη Βάση] , ενώπιον της  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού , την 27.12.2011  ηµέρα Τρίτη  
και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00΄ και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 
11.00΄.   
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν ενσφράγιστες 
έγγραφες προσφορές, συντεταγµένες σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας, αυτοπροσώπως ή 
µε νοµίµως εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 
ανωτέρω παράγραφο.   
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού [Οικονοµική Επιτροπή]  
συνοδευόµενες από σχετικό έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο/οι συνηµµένος/οι 
υποβαλλόµενος/οι φάκελος/οι προσφοράς και να πρωτοκολληθούν. 
Επίσης οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται ταχυδροµικά στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
Χερσονήσου µε ευθύνη του προσφέροντος ως προς το περιεχόµενο και το χρόνο που θα 
περιέλθουν αυτές στην ως άνω Υπηρεσία.  
Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές θα πρέπει να παραληφθούν και πρωτοκολληθούν µέχρι 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζονται ανωτέρω. 



Προσφορά που δεν θα αφιχθεί έγκαιρα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Χερσονήσου αποκλείεται 
από τον διαγωνισµό. 
Η υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των φακέλων και δεν υποχρεώνεται 
να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα ή 
άλλη υπηρεσία, ακόµα και εάν έχει ειδοποιηθεί έγκαιρα. 
Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό 
του διαγωνιζόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Αν 
η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του διαγωνισµού, αναβάλλεται 
για την επόµενη εβδοµάδα, την ίδια ηµέρα και ώρα. Στην περίπτωση αυτή φάκελοι 
συµµετοχής µπορούν να υποβάλλονται µέχρι την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.   
Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στον ∆ήµο µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην 
αυτού που προβλέπει το παρόν άρθρο της διακήρυξης καθώς και όσες υποβάλλονται 
εκπρόθεσµα δεν αποσφραγίζονται, και δεν λαµβάνονται υπ' όψη και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
[Οικονοµική Επιτροπή] ελέγχει πρωτίστως την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των 
προσφορών τους προς τους όρους της ∆ιακήρυξης. 
 
∆ιαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού  
1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού δηµόσια τη 27.12.2011  και ώρα 11:00  πµ στο ∆ηµαρχείο Χερσονήσου, 
Γούρνες [πρώην Αµερικάνικη Βάση]  παρουσία των νοµίµων εκπροσώπων των υποψηφίων 
αναδόχων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Όλοι οι 
παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης 
και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.   
2.Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή σφραγίζει, µονογράφει και ανοίγει τον κυρίως φάκελο, 
το φάκελο δικαιολογητικών και τον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. Μετά την καταγραφή 
όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των συµµετεχόντων οι παριστάµενοι στην 
αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται. Η επιτροπή συνεχίζει µυστικά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των υποψηφίων αναδόχων, µονογράφει και σφραγίζει τους φακέλους της 
Τεχνικής Προσφοράς και το φάκελο των δικαιολογητικών τα οποία  ελέγχονται λεπτοµερώς 
και σε επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης  ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα στους 
συµµετέχοντες. Σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων της παρούσας προκήρυξης, 
απορρίπτεται η προσφορά του διαγωνιζοµένου. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή συντάσσει 
αυθηµερόν πρακτικό, και ενηµερώνει προφορικά τους διαγωνιζόµενους για το αποτέλεσµα. 
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
αίρεση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όµως έχει το 
δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο την παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός τεσσάρων (4) 
εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα παράδοσης της σχετικής αίτησης της Επιτροπή του 
διαγωνισµού.  



Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται 
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
Οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. Οι φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 
τεχνικών προσφορών σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που υπέβαλαν 
προσφορές, οι οποίοι µπορούν να λάβουν γνώση αυτών ή και αυθηµερόν. Οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο των τεχνικών 
και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο ∆ικαίωµα – δικαιολογητικά συµµετοχής 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισµό στον αριθµό των 
υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές, τεχνικές, ποιοτικές και 
ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη ∆ιακήρυξη και τη σχετική Νοµοθεσία. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και της Συµφωνίας περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από 
την Ελλάδα µε το ν. 
2513/97 (ΦΕΚ139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Σ∆Σ), ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ. 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί βάσει της 
νοµοθεσίας κράτους – µέλους της ΕΕ, του ΕΟΧ, της Σ∆Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρων χωρών και πληρούν 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 14 και 15 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
Κάθε ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να συµµετέχει µε περισσότερες από µία προσφορές. 
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των 
υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής   
Οι δικαιούµενοι να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την προσφορά τους να 
καταθέσουν  επί ποινή αποκλεισµού  τα παρακάτω εν ισχύ δικαιολογητικά και αποδεικτικά 
στοιχεία: 
1.   Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιολογητικών συµµετοχής 
2. Αποδεικτικό εγγραφής στο Επαγγελµατικό ή Εµπορικό µητρώο του Κράτους Μέλους της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι υπό τους όρους που προβλέπονται στο 
κράτος αυτό. Τα παραπάνω µητρώα για κάθε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. 
ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.∆. 346/98. 



3.  ∆ικαιολογητικά της σύστασής τους (επικυρωµένα αντίγραφα καταστατικού, τυχόν 
τροποποιήσεων κ.λ.π. από τα οποία εκτός των άλλων, να προκύπτει και το εξουσιοδοτηµένο 
όργανο ή φυσικό πρόσωπο, που µπορεί να αποφασίσει για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. 
4.  Απόφαση συµµετοχής τους στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το καταστατικό 
τους, και ορισµός του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους για την υπογραφή όλων των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών. Η πιο πάνω πράξη θα συνοδεύεται επίσης από υπεύθυνη 
δήλωση του Ν 1599/86 αποδοχής του οριζόµενου εκπροσώπου. 
5. Σε περίπτωση κοινοπραξίας πρέπει να υποβληθεί επιπλέον έγγραφο στην οποία από κοινού 
από όλους τους κοινοπρακτούντες α) θα ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας για 
το συγκεκριµένο διαγωνισµό που θα υπογράφει και την προσφορά (τεχνική και οικονοµική), ο 
οποίος θα δηλώνει ότι αποδέχεται τον διορισµό του β) θα δηλώνεται το ποσοστό συµµετοχής 
εκάστου στην κοινοπραξία και γ) θα δηλώνεται η αλληλέγγυα ευθύνη έναντι του Κυρίου του 
Έργου. 
6.  ∆ικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος (σε περίπτωση 
κοινοπραξίας, κάθε µέλος) πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
α. ∆εν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από µία 
παρόµοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις. 
β. ∆εν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
γ. ∆εν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του παρέχοντος 
υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. 
δ. ∆εν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε 
οποιοδήποτε µέσο από τις Αναθέτουσες Αρχές. 
ε. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή σύµφωνα µε 
την Ελληνική νοµοθεσία στην περίπτωση που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα. 
στ.  Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (Πιστοποιητικό Φορολογικής ενηµερότητας ). 
ζ. ∆εν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για  υποβολή ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης 
υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24 του Π.∆. 346/98, 
όπως αυτό ισχύει. 
 
Προς απόδειξη των παραπάνω θα υποβληθούν: 
Για τις περιπτώσεις α, β, γ και για προέλευση από χώρες που δεν εκδίδουν επίσηµους πίνακες 
παρεχόντων υπηρεσίες, έγγραφο εκδιδόµενο από δικαστή ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
Για προέλευση από χώρες που εκδίδονται επίσηµοι πίνακες αρκεί το πιστοποιητικό που 
αναφέρονται παραπάνω στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα στην Ελλάδα τα 
ανωτέρω στοιχεία α, β αποδεικνύονται µε σχετικά πιστοποιητικά των οικείων Πρωτοδικείων, 
και το γ µε απόσπασµα ποινικού µητρώου. 



Για τις περιπτώσεις των υποπαραγράφων ε, στ, πιστοποιητικά εκδιδόµενα από τις αρµόδιες 
αρχές του ελληνικού κράτους ή του οικείου κράτους. 
Για τις περιπτώσεις δ, ζ, υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 υπογεγραµµένη από τον 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο. 
Εάν τα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν 
από ένορκη υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου, ή και του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του. 
7. Προκειµένου για επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες που δεν εκδίδουν επίσηµους 
πίνακες παρεχόντων υπηρεσίες, δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί 
του κύκλου εργασιών της παροχής υπηρεσιών του αντικειµένου της διακήρυξης των τριών 
προηγούµενων οικονοµικών ετών. 
8.  Εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 5  της διακήρυξης. 
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, για δε τους αλλοδαπούς ότι αντίστοιχα προκύπτει από 
τη νοµοθεσία τους, α) ότι έλαβαν γνώση των τευχών του διαγωνισµού και ότι τα περιεχόµενα 
στην προσφορά στοιχεία είναι αληθή, β) ότι δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από 
διαγωνισµούς κάποιας άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν 
προγενέστερες συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , για δε τους αλλοδαπούς ότι αντίστοιχα προκύπτει από 
τη νοµοθεσία τους, για αποκλειστική διάθεση και παραµονή των απαιτούµενων µηχανηµάτων 
και εξοπλισµού διαχείρισης απορριµµάτων – καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων 
(απορριµµατοφόρα, υδροφόρες, σάρωθρα, κ.λ.π.) στους χώρους του ∆ήµου. 
11. Άδεια για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα από τη πρώην ΝΑ Ηρακλείου ή την 
Περιφέρεια  
12. βεβαίωση καταχώρησης στο µητρώο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή υποβολή φακέλου για 
καταχώρηση) για δε τους αλλοδαπούς ότι αντίστοιχα προκύπτει από τη νοµοθεσία τους 
13. Επικυρωµένα αντίγραφα δικαιολογητικών ιδιοκτησίας/διάθεσης  του απαιτούµενου 
ελάχιστου εξοπλισµού σε είδος και ποσότητα που ορίζεται στο άρθρο 11  της παρούσας, το 
πολύ τετραετίας (πρώτη κυκλοφορία όχι νωρίτερα από 1/1/2008). Αναλυτικά ζητούνται δια 
ποινής αποκλεισµού, άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων, βιβλιάριο µεταβολών, εγκρίσεις τύπου, 
βεβαιώσεις λειτουργίας από κατασκευάστρια  εταιρία από την οποία θα προκύπτει η 
ηµεροµηνία κατασκευής και πρώτης  λειτουργίας των µηχανηµάτων και αυτοκινήτων για την 
περίπτωση που δεν προκύπτει η ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας από τις άδειες των 
οχηµάτων ή το βιβλιάριο µεταβολών.  
Επίσης επικυρωµένα αντίγραφα δικαιολογητικών ιδιοκτησίας διάθεσης  συµπληρωµατικού 
εξοπλισµού για κάλυψη έκτακτων αναγκών του ∆ήµου. 
14. Όσο αφορά τις ελληνικές ανώνυµες εταιρίες που µετέχουν στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε 
κοινοπραξίες, στοιχεία ονοµαστικοποίησης µετοχών ως φυσικό πρόσωπο σύµφωνα µε το 
Ν3414/05. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις αλλοδαπές εταιρίες εκτός της περίπτωσης που 
δεν επιβάλλεται από το εθνικό τους δίκαιο οπότε υποχρεούνται οι εταιρίες να υποβάλλουν 
έγκυρη, ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων που κατέχουν τουλάχιστο 1% των µετοχών ή 
δικαίωµα ψήφου   



15. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, 
για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία υποστεί από την οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής που αφορά στον παρόντα διαγωνισµό , ιδίως δε για την αναβολή ή της 
ακύρωσης του διαγωνισµού, ή την υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής  
16. Πιστοποιητικό για σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 ή ισοδύναµο.  
17.Πιστοποιητικό για σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  ISO 14001 ή ισοδύναµο. 
18.Πιστοποιητικό OHSAS 18001 παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων ή 
ισοδύναµο. 
 
Για τις κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν κατά περίπτωση (εκτός της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχή, η οποία θα κατατίθεται µία για κάθε προσφορά) τα παραπάνω 
αναφερόµενα δικαιολογητικά για κάθε µέλος της. 
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 
µε ποινή αποκλεισµού από νόµιµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που 
θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 
επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την 
επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που 
κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από νόµιµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 
του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. 
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 των νοµικών προσώπων δια ποινής αποκλεισµού, 
θα πρέπει να υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το αρµόδιο όργανο 
διοίκησης του νοµικού προσώπου για το σκοπό αυτό και έχει τη δυνατότητα να δεσµεύσει µε 
την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο (την εταιρία ή την κοινοπραξία). Στην περίπτωση 
αυτή, το γνήσιο της υπογραφής των φυσικών προσώπων στις υπεύθυνες δηλώσεις που 
συνυποβάλλονται στον παρόντα διαγωνισµό, θα πρέπει δια ποινής αποκλεισµού  να 
θεωρούνται από δηµόσια αρχή, εφόσον δεν κατατίθενται αυτοπρόσωπα .    
 
ΑΡΘΡΟ 5ο Προϋπολογισµός – εγγυήσεις 
 
Ο  Προϋπολογισµός Υπηρεσίας για το έτος 2012 ανέρχεται σε  2.581.112,09 € πλέον ΦΠΑ 
13% 335.544,57 € σύνολο µε ΦΠΑ 2.916.656,66 €  
Ο  Προϋπολογισµός Υπηρεσίας για το έτος 2013 ανέρχεται σε   3.097.345,13 € πλέον ΦΠΑ 
13% 402.654,87 € σύνολο µε ΦΠΑ 3.500.000 €      
Ο  Προϋπολογισµός Υπηρεσίας για το έτος 2014 ανέρχεται σε   3.097.345,13 € πλέον ΦΠΑ 
13% 402.654,87 €  σύνολο µε ΦΠΑ 3.500.000 €   ήτοι συνολικός προϋπολογισµός για τα έτη 
2012-2014 ποσό 8.775.802,35 € πλέον ΦΠΑ        
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των 438.800,00 € και βεβαιώνεται µε την 
προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Τ.Π.∆. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 



Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.∆. για παρακατάθεση σ’ αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος 
στο διαγωνισµό ή άλλου που ενεργεί για λογαριασµό του, ή οµολογιών δηµοσίου, τράπεζας ή 
οργανισµού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες. Εάν η εγγυητική επιστολή 
εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη 
επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης 
διατύπωσης. 
Επιτρέπεται οι εγγυητικές επιστολές για την συµµετοχή να έχουν προθεσµία ισχύος που όµως 
θα υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ηµέρες τον χρόνο ισχύος των προσφορών. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε ποσοστό 5% του ποσού για το οποίο 
έχουν κατακυρωθεί οι υπηρεσίες. 
Οι σχετικές εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να απευθύνονται στον ∆ΗΜΟ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ να έχουν στοιχεία της επιχείρησης, τον τίτλο του έργου, και να 
περιλαµβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα διζήσεως κατ άρθρο 855 
ΑΚ,  και αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καµία 
ένσταση ή αντίρρηση µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την σχετική ειδοποίηση. 
Η εγγυητική επιστολή καλής και εµπρόθεσµου εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συντεταγµένη 
κατά τον ισχύοντα τύπο για το δηµόσιο. 
Επί πλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η εγγύηση προς το ∆ΗΜΟ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται µόνον δια της 
επιστροφής σ’ αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφο δήλωση του ∆ΗΜΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. Εγγυητικές επιστολές που 
καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξης δεν γίνονται δεκτές. 
Η µη προσκόµιση εγγύησης σύµφωνα µε τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης από υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναµεί µε άρνηση αυτού για την 
συνοµολόγηση και υπογραφή της σύµβασης που ενάγεται εις βάρος του τις νόµιµες κυρώσεις, 
ήτοι για έκπτωση αυτού και την υπέρ του ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ κατάπτωση της εγγύησης 
για την συµµετοχή στον διαγωνισµό. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά τον χρόνο εγγύησης. 
Εάν ο διαγωνιζόµενος που θα επιλεγεί, δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που θα κληθεί για 
την υπογραφή της Σύµβασης, καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους διαγωνιζόµενους ύστερα από αίτησή τους, µετά 
την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την υπογραφή της Σύµβασης µε το 
διαγωνιζόµενο που θα επιλεγεί. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο Σύνταξη και υποβολή προσφορών 
Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε ένα κυρίως φάκελο 
καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς : 
 
1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 
2) Η επωνυµία του ∆ήµου Χερσονήσου  



3) Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης και ο τίτλος της εργασίας 
4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
5) Τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής : 
 
Α)Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και η εγγύηση συµµετοχής όπως αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5, συσκευασµένα 
µέσα σε ένα ντοσιέ καλά δεµένο.  
Επιπλέον των παραπάνω στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή 
αποκλεισµού  
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι «έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που 
αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των 
εργασιών σύµφωνα µε όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών 
και σύµφωνα µε την οικονοµική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα», εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σηµεία εκείνα που 
δεν αποδέχονται. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι «αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν 
κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού». 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 που αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσας.   
Β)Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Σε 
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 
Γ)Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 
επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. 
 
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Αναλυτικά ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει δια ποινής 
αποκλεισµού τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα 
υποβληθεί σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα θα φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και θα 
έχει πρωτότυπη µονογραφή σε κάθε σελίδα από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του 
διαγωνιζόµενου. Το Πρωτότυπο θα υπερισχύει του άλλου σε περίπτωση ασυµφωνίας. Όλα τα 
φύλλα της τεχνικής προσφοράς θα είναι αριθµηµένα και θα συνοδεύονται από  σχετικό πίνακα 
περιεχοµένων. Εξωτερικά ο φάκελος θα αναγράφει τα στοιχεία της επιχείρησης, την 
καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών, τον τίτλο της αρµόδιας υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισµό και τον τίτλο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 



ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των 
∆ηµοτικών - Τοπικών κοινοτήτων  του ∆ήµου Χερσονήσου» 
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλουν επίσης µαζί µε την τεχνική 
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής στοιχεία που θα τοποθετούνται στον φάκελο 
της τεχνικής προσφοράς:  
1. Ρητή αναλυτική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συµµόρφωση ή απόκλιση των 
προσφερόµενων εργασιών και εξοπλισµών σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές 
και απαιτήσεις των όρων της παρούσας.   
2. Χρονοδιάγραµµα έναρξης εκτέλεσης των προσφερόµενων εργασιών (σηµειώνεται ότι ο 
χρόνος έναρξης των εργασιών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των 10 ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης). 
3. Ρητή αναλυτική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για εκτέλεση ή µη αντίστοιχων εργασιών 
µε τις προσφερόµενες εργασίες που θα αναφέρει µε λεπτοµέρεια σε πίνακα τους ΟΤΑ και 
άλλους φορείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό όπου έχουν εκτελέσει (τουλάχιστον δύο παρόµοια 
έργα την τελευταία τριετία). Επίσηµα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την 
συµβατική και πλήρη εκτέλεση αντίστοιχων εργασιών (συµβάσεις, συστατικές επιστολές, 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης).  
4. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την µορφή της επιχείρησης, την επιχειρηµατική δοµή της, το 
εύρος των δραστηριοτήτων της, τις εµπορικές επιδόσεις, το κύρος της, την οικονοµική 
επιφάνειά της και την επαγγελµατική αξιοπιστία της. Ισολογισµούς της τελευταίας τριετίας 
στις περιπτώσεις που η δηµοσίευση τους είναι υποχρεωτική.  
5. Βιογραφικά σηµειώµατα που βεβαιώνουν την εµπειρία των στελεχών της επιχείρησης σε 
τέτοια έργα τα οποία συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, των ιδίων και του 
υποψήφιου αναδόχου ότι πρόκειται να απασχοληθούν στο συγκεκριµένο έργο του δήµου 
Χερσονήσου. 
6. Οι διαγωνιζόµενοι, µε ποινή αποκλεισµού,  υποχρεούνται να υποδείξουν   στην προσφορά 
τους τα τεχνικά και µηχανικά µέσα και ανθρώπινο δυναµικό και να αναφέρουν αναλυτικά την 
ποσότητα  µε την οποία θα πραγµατοποιούν το έργο καθώς και να προτείνουν την 
µεθοδολογία και την οργάνωση, για την εκτέλεση του. Ο τρόπος, η µεθοδολογία και το 
πρόγραµµα εκτέλεσης των εργασιών θα προτείνεται από τους διαγωνιζόµενους και θα 
περιέχεται αναλυτικά στην προσφορά τους, προκειµένου να διαπιστωθεί η επάρκεια του 
τεχνικού εξοπλισµού και του προσωπικού και η παρεχόµενη ασφάλεια εκτέλεσης των 
εργασιών. Θα πρέπει να αναφέρονται ανά φάση και είδος εργασιών, τα βασικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του χρησιµοποιούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού. Τα 
µηχανικά µέσα και εξειδικευµένα µηχανήµατα θα είναι σύγχρονης, κατά προτίµηση 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για κατάλληλη εκτέλεση των εργασιών. Τα οχήµατα πρέπει, επί 
ποινή αποκλεισµού, να είναι εφοδιασµένα µε τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας εφόσον 
είναι σε κυκλοφορία, να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και 
να είναι ασφαλισµένα, όπως ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση που είναι καινούργια 
θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ταξινόµηση. ∆ιευκρινίζεται ότι ως 
τεχνικά χαρακτηριστικά θεωρούνται ο τύπος οχήµατος ή µηχανήµατος, το εργοστάσιο 
κατασκευής, η έγκριση τύπου των Μ.Ε. τα στοιχεία εκµετάλλευσης και γεωµετρικά και 



κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, τα λοιπά τεχνικά στοιχεία και προσπέκτους που είναι 
απαραίτητα για την τεχνική αξιολόγηση του προσφερόµενου εξοπλισµού.  
 ∆ιευκρινίζεται επιπλέον ότι η ηµεροµηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργων  που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας, δεν θα πρέπει 
να είναι προγενέστερη (επί ποινή αποκλεισµού) από την 1-1-2008.    
7. Μέτρα που εφαρµόζει ο διαγωνιζόµενος για την διασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχοµένων υπηρεσιών, καθώς και για την υγιεινή και την ασφάλεια. 
8. Θα αναφέρεται ο τρόπος αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών στην εκτέλεση της 
εργασίας. Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργολαβίας, οι διαγωνιζόµενοι 
υποχρεούνται να διαθέτουν τον απαιτούµενο και κατάλληλο µηχανολογικό εξοπλισµό σε 
είδος, αριθµό και λειτουργικότητα που θα καθορίζουν στην προσφορά τους.  
9. Τεχνική Υποδοµή και οργάνωση που διαθέτει ο διαγωνιζόµενος για την υποστήριξη του 
προσφερόµενου µηχανολογικού εξοπλισµού και των εργασιών (συνεργείο (–α), 
παρακαταθήκη ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό, οργάνωση επισκευών, συντήρησης, 
service, κλπ). Επίσης, θα πρέπει και σύµφωνα µε όσα ορίζει η Επιθεώρηση Εργασίας, να 
απασχολεί έναν τεχνικό ασφαλείας και να τηρεί το ανάλογο βιβλίο.  
 
Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά δακτυλογραφηµένη και 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, (σε δύο αντίτυπα που το ένα θα φέρει την ένδειξη πρωτότυπο 
και το άλλο αντίγραφο) όπου θα αναγράφει τα στοιχεία της επιχείρησης, την καταληκτική ηµεροµηνία 
κατάθεσης προσφορών, τον τίτλο της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και τον τίτλο 
(υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των 
∆ηµοτικών - Τοπικών κοινοτήτων  του ∆ήµου Χερσονήσου» , και θα περιλαµβάνει οικονοµική 
πρόβλεψη για κάθε ξεχωριστή µονάδα εργασιών από τις µνηµονευόµενες στο άρθρο 9 της παρούσης 
(συµπληρωµένο το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς που δίδεται από την υπηρεσία) καθώς και το 
συνολικό ποσό της προσφοράς, µε την αντίστοιχη έκπτωση. 
Η προσφερόµενη τιµή θα συνοδεύεται επίσης υποχρεωτικά (δια ποινής αποκλεισµού) µε ανάλυση 
κόστους για κάθε ξεχωριστή µονάδα υπηρεσιών.  
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζόµενων θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των 
υπηρεσιών της Σύµβασης στην οποία αναφέρεται. Σε περίπτωση ασυµφωνίας οι ολογράφως 
αναγραφόµενες τιµές υπερισχύουν των αριθµητικών.  
Εφόσον τα ποσά της οικονοµικής προσφοράς δεν αναλογούν ή δεν αντιστοιχούν στα στοιχεία 
της τεχνικής προσφοράς του, εάν είναι ιδιαίτερα χαµηλά, ή κατά τη γνώµη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού (Οικονοµική Επιτροπή) είναι αναιτιολόγητα ο διαγωνιζόµενος θα κληθεί να τα 
αιτιολογήσει και εάν δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλεισθεί από τον διαγωνισµό. 
Προσφορές για µέρος του ζητούµενου έργου που προκηρύχθηκε θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Γενικά δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές (µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου της  
προσφοράς). 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο 
της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται. 



 
ΑΡΘΡΟ 7ο Ισχύς προσφορών 

 
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι «ισχύουν και 
δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες προσµετρούµενες από την 
εποµένη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών». Προσφορές που 
αναφέρουν µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ο ∆ήµος Χερσονήσου θα 
απευθύνει σχετικό ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες. Αν οι διαγωνιζόµενοι αποδεχθούν την 
παράταση για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που θα ζητηθεί παραµένουν υποψήφιοι, ενώ 
αν δεν την αποδεχθούν παύουν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Οι συµµετέχοντες οφείλουν 
να απαντήσουν εντός τριών ηµερών και σε περίπτωση καταφατική να ανανεώσουν τις 
εγγυήσεις συµµετοχής τους για χρόνο που θα καλύπτει το χρονικό διάστηµα της παράτασης. 
Εάν επίσης δεν απαντήσουν εντός της ως άνω προθεσµίας, αυτοµάτως θεωρούνται εκτός 
διαγωνισµού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  8ο  Αντιρρήσεις - Ενστάσεις 
 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, της 
συµµετοχής διαγωνιζόµενου σ΄ αυτόν, υποβάλλεται ως εξής: 
Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη ∆ηµοσίευση της διακήρυξης στην 
επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε. µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα 
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 
Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Οικονοµική Επιτροπή) και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού.    
Β) Κατά της συµµετοχής διαγωνιζόµενου στο διαγωνισµό , ή κατά της νοµιµότητας της 
διενέργειας του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού, 
εντός 5 ηµερών από την ηµέρα που έλαβε γνώση των σχετικών στοιχείων  ο διαγωνιζόµενος 
µόνο από διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ΄ αυτόν ενώπιον 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (∆ηµαρχιακή Επιτροπή).  Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή 
ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού από τη Επιτροπή ∆ιαγωνισµού   και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από 
γνωµοδότηση αυτού το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας 
υποβολής ενστάσεων. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους 
ενισταµένους χωρίς υπαίτια  καθυστέρηση της αναθέτουσας αρχής. 
Ένσταση κατά συµµετοχής διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό κοινοποιείται  υποχρεωτικά 
εντός δύο µερών σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται από τον ίδιο  τον ενιστάµενο. 



Γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα  πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από της γνωστοποίησης 
της σχετικής απόφασης στους διαγωνιζόµενους.    
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται  υποχρεωτικά εντός δύο ηµερών κατά αυτού κατά του οποίου 
στρέφεται. Η ένσταση – προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού χωρίς την άσκηση της 
οποίας τα ασφαλιστικά µέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο 
συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται  το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες 
ηµέρες από την άσκηση της προσφυγής. Εάν  παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαήµερη 
προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί εντός 10 
ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για τους 
ίδιους λόγους µε αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του ειδικού δικαστήριο.  
Οι προσφυγές κατά αποφάσεων αναθετουσών αρχών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών 
αρχών, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεων υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2522/97 (ΦΕΚ Α 178) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  
∆) Κατά του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  και η 
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας της 
αντίστοιχης ένστασης. 
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο Αντικείµενο των υπηρεσιών του αναδόχου 
 
Γενικά στο αντικείµενο του Αναδόχου περιλαµβάνεται η παροχή υπηρεσιών αποκοµιδής και 
µεταφοράς των αστικών και ογκωδών απορριµµάτων στον Χώρο της Υγειονοµικής Ταφής 
Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), εντός του ωραρίου που αυτός (ΧΥΤΑ) λειτουργεί, από όλες τις 
δηµοτικές και τοπικές κοινότητες  και τους οικισµούς  του ∆ήµου Χερσονήσου, τις 
ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, τον καθαρισµό των κοινοχρήστων χώρων 
πρασίνου, τον καθαρισµό των λοιπών κοινόχρηστων χώρων όπως πλατειών, πεζοδροµίων, 
πεζόδροµων,  όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων και των οικισµών του ∆ήµου Χερσονήσου, 
το πλύσιµο των κάδων, το πλύσιµο οδών και πλατειών και οιασδήποτε άλλη εργασία ζητηθεί 
από τον Εργοδότη που αφορά στον καθαρισµό των κοινοχρήστων χώρων.  Η κατανοµή του 
προσωπικού ανά εργασία θα γίνεται σε συνεννόηση µε τον εργοδότη. Τα τέλη υγειονοµικής 
ταφής απορριµµάτων,  βαρύνουν το ∆ήµο Χερσονήσου.  
 
Ενδεικτικά, πλην όµως όχι περιοριστικά, στο αντικείµενο του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι 
παρακάτω υποχρεώσεις: 
 

1. Χειρωνακτικός καθαρισµός  

Για την ∆.Ε. Χερσονήσου , η οδοσάρωση θα υποστηρίζεται στους κεντρικούς δρόµους και 

πλατείες στον  οικισµό  Λιµένα Χερσονήσου (Ελ. Βενιζέλου και παράπλευροι, Αγίας 

Παρασκευής και παράπλευροι, Ναυάρχου Νεάρχου και παράπλευροι), στους οικισµούς 



Πισκοπιανό, Κουτουλουφάρι, Ανισαρά, Χερσονήσου, Αγκισαρά, Χατζανών, Αγριανών και 

Ανάληψης, Ποταµιών και του οικισµού Σφενδυλίου, Αβδού, Γωνιών και Κεράς. Επίσης θα 

υποστηρίζεται η καθαριότητα µε καθηµερινή (7 ηµέρες την εβδοµάδα) απογευµατινή βάρδια 

στους δύο κεντρικούς δρόµους του Λιµένα Χερσονήσου (Ελ. Βενιζέλου και Αγίας 

Παρασκευής) κατά το χρονικό διάστηµα από 1/4 έως 30/9. .  

Οι εργασίες αυτές θα πραγµατοποιούνται  από  1/1  έως 28-29/2 και από 1/11 έως 31/12,  µε 

τέσσερις(4)  οδοκαθαριστές, από 1/3 έως 31/3 και από 1/10 έως 31/10 µε έξι (6) 

οδοκαθαριστές  και  από 1/4 έως  30/9 µε έξι (8) οδοκαθαριστές την πρωινή βάρδια και δύο 

(2) την απογευµατινή βάρδια. 

Για την ∆.Ε. Μαλίων , η οδοσάρωση θα υποστηρίζεται στους κεντρικούς δρόµους και 

πλατείες  στους οικισµούς Μαλίων,  Σταλίδας, Μοχός και Κράσι. Επίσης θα υποστηρίζεται η 

καθαριότητα µε καθηµερινή (7 ηµέρες την εβδοµάδα) απογευµατινή βάρδια στους κεντρικούς 

δρόµους των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Μαλίων και Σταλίδας  κατά το χρονικό διάστηµα 

από 1/5 έως 30/9.  

Οι εργασίες  αυτές θα πραγµατοποιούνται  από  1/1 έως 31/3 και από 1/11 έως 31/12 µε τρείς 

(3) οδοκαθαριστές, από 1/4 έως 30/4 και  1/10 έως 30/10 µε πέντε (4) οδοκαθαριστές και από 

1/5 έως 30/9 µε έξι (6) οδοκαθαριστές την πρωινή βάρδια και δύο (2) την απογευµατινή 

βάρδια.  

Για την ∆. Ε. Γουβών και ∆.Ε. Επισκοπής   η οδοσάρωση θα υποστηρίζεται στους 

κεντρικούς δρόµους και πλατείες των οικισµών Γουβών, Κάτω Γουβών,  Γούρνες, Ανώπολη, 

Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανός Κάµπος, Ελιά, Καρτερός και Επισκοπή.  Επίσης θα υποστηρίζεται η 

καθαριότητα µε καθηµερινή (7 ηµέρες την εβδοµάδα) απογευµατινή βάρδια από 1/6 – 30/9 

στους κεντρικούς δρόµους των οικισµών Κάτω Γούβες, Γούρνες, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανός 

Κάµπος.  

Οι εργασίες  αυτές θα πραγµατοποιούνται  από  1/1 έως 31/3 και από 1/10 έως 31/12 µε έξι (6) 

οδοκαθαριστές  και από 1/4 έως 30/9 µε έξι (6) οδοκαθαριστές την πρωινή βάρδια και δύο (2) 

την απογευµατινή βάρδια.  

Η οδοσάρωση  και ο γενικότερος  καλλωπισµός  στους οικισµούς της Ενδοχώρας της ∆. Ε. 

Γουβών (Σκοτεινού, Κόξαρης, Καλού Χωριού, Βοριτσίου, Χαρασού, Κάτω Βάθεια, Άνω 

Βάθεια) και ∆.Ε. Επισκοπής (Σγουροκεφάλι, Αϊτάνια, Γάλυπε, Καινούριο Χωριό, Γαλύφα, 

Σταµνοί)  θα πραγµατοποιείται  από ειδικό συνεργείο αποτελούµενο από δύο (2) εργάτες και 

µικρό φορτηγό , από 1/1 έως και 31/12. Οι εργασίες θα  πραγµατοποιούνται  εκ περιτροπής 

από µία(1) φορά την εβδοµάδα σε κάθε οικισµό. Πεδίο ευθύνης του συνεργείου είναι οι 

κεντρικοί δρόµοι και πλατείες  του οικισµού.  



Επί πλέον θα γίνεται καθαρισµός – ευπρεπισµός των χώρων των παιδικών χαρών , 

κοιµητηρίων και τον περιβάλλοντα χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλες τις τοπικές 

και δηµοτικές κοινότητες .  

2. Μηχανική Οδοσάρωση 

Η εργασία θα πραγµατοποιείται  µε τρία (3)  σάρωθρα στελεχωµένα  από ένα χειριστή και 

υποστηριζόµενα από ένα εργάτη το κάθε ένα , ένα (1) για κάθε δηµοτική ενότητα [∆ηµοτική 

Ενότητα Χερσονήσου , ∆ηµοτική Ενότητα Μαλίων , ∆ηµοτικές Ενότητες Γουβών και 

Επισκοπής ] ,  µε σύστηµα αναρροφητικής χοάνης για την καθαριότητα συνδετήριων δρόµων 

µεταξύ των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων και των οικισµών  τους, καθώς και τµηµάτων της 

Π.Ε.Ο. στα όρια του ∆ήµου. Η εργασία θα πραγµατοποιείται καθηµερινά, 5 ηµέρες την 

εβδοµάδα, σε πρωινή βάρδια, από 1/1  έως 31/3 και  7 ηµέρες από 1/10 έως 31/12  τέσσερις 

(4)  ώρες την ηµέρα  και  7 ηµέρες  την εβδοµάδα από 1/4  έως 30/9 από οκτώ  (8) ώρες  την 

ηµέρα.  

3. Πλύσιµο κάδων απορριµµάτων   

Η εργασία θα πραγµατοποιείται µε ειδικό πλυντήριο κάδων, µια (1) φορά το µήνα από 1/4 έως 

και 31/10 και από 1/11 έως 31/3 µία φορά το δίµηνο, για το σύνολο των κάδων [σύµµεικτων 

απορριµµάτων & ανακυκλώσιµων υλικών].  

Για την  παραπάνω εργασία θα απασχολούνται  ένα οδηγός  και  ένας  εργάτης. 

4. Πλύσιµο οδών, πλατειών και πεζοδροµίων  

Η εργασία θα πραγµατοποιείται στον οικισµό Λιµένος Χερσονήσου, στην οδό Αγ. 

Παρασκευής και τις παρόδους  της καθηµερινά , 7 ηµέρες την εβδοµάδα, από 1/6 έως 30/9.  

Για τον οικισµό Μαλίων, η εργασία θα πραγµατοποιείται στην οδό ∆ηµοκρατίας , 2 ηµέρες 

την εβδοµάδα, από 1/6 έως 30/9. 

Στον υπόλοιπο ∆ήµο, η εργασία θα πραγµατοποιείται µετά από προγραµµατισµό  του ∆ήµου . 

5. Καθαρισµός πρανών 

Η εργασία καθαρισµού πρανών και δηµοτικών δρόµων θα πραγµατοποιείται καθηµερινά σε 

πρωινή βάρδια από 1/3 έως 31/10 στο σύνολο του ∆ήµου, από τρία (3)  συνεργεία των δύο (2) 

ατόµων [ το καθ΄ ένα] .  

6. Εργασίες πρασίνου 



Οι εργασίες συντήρησης του πρασίνου (πάρκα, αλσύλλια, δεντροστοιχίες κ.α), θα 

πραγµατοποιούνται σε ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου,  από συνεργείο τριών(3) 

ατόµων, καθηµερινά σε πρωινή βάρδια , από 1/1 έως 31/12 πάντα υπό την επίβλεψη των 

Γεωπόνων του ∆ήµου. 

7. Καθαρισµός δηµοτικών οδών , επαρχιακών και εθνικών δρόµων ( Ε90- Ε92), που 
διασχίζουν το  ∆ήµο και συµπεριλαµβάνονται εντός των διοικητικών ορίων του.  

Η εργασία καθαρισµού δηµοτικών, επαρχιακών και εθνικών δρόµων θα πραγµατοποιείται 

καθηµερινά σε πρωινή βάρδια από 1/3 έως 31/10 στο σύνολο του ∆ήµου, από τρία (3)  

συνεργεία των δύο (2) ατόµων. 

8. Αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων και απορριµµάτων 

Η εργασία αυτή θα πραγµατοποιείται από δύο συνεργεία αποτελούµενα από   δύο (2) εργάτες 

και ένα (1) φορτηγό  ανοικτού τύπου, για το σύνολο του ∆ήµου, από 1/1 έως 31/12, πέντε(5)  

ηµέρες την εβδοµάδα. 

9. Αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων  

Για τη ∆Ε Χερσονήσου, στους οικισµούς Λιµένος Χερσονήσου, Χερσονήσου, 

Κουτουλουφαρίου, Πισκοπιανού, Ανισαρά, Αγκισαρά, Ανάληψης, Αγριανών, Χατζανών , η 

αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται  µε απορριµµατοφόρα 16κµ  από 1/1 έως 30/4 και 1/11 έως 

31/12 µε δύο (2) οχήµατα,  πρωινή βάρδια και από 1/5 έως 30/10 µε τρία (3).  Από 1/3 έως 

30/10 θα χρησιµοποιηθεί  ένα (1) όχηµα, απογευµατινή βάρδια, καθώς και από 1/7 έως 31/8 

ένα (1) επιπλέον όχηµα πρωινή βάρδια. . Για τις τοπικές κοινότητες Ποταµιών , Αβδού , 

Γωνιών και Κεράς από 1/1 έως 30/4 και 1/11 έως 31/12 η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε 

ένα [1] όχηµα δύο φορές την εβδοµάδα και από 1/5 έως 31/10 τρείς [3] φορές την εβδοµάδα 

Από 1/1 έως 31/12 ένα µικρό απορριµµατοφόρο ανοικτού τύπου µικρών διαστάσεων 

χωρητικότητας 1,5 έως  κµ , µε έναν εργάτη,  θα χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή 

απορριµµάτων στους στενούς δρόµους  της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Λιµ. Χερσονήσου  

Από 1/1 έως 31/12 θα πραγµατοποιείται αποκοµιδή µε απορριµµατοφόρο 6κµ, πρωινή βάρδια, 

και από 1/4 έως 30/9 επιπλέον µια απογευµατινή βάρδια. 

Για τη ∆Ε Μαλίων, στους οικισµούς Μαλίων , Σταλίδας, Μοχός και Κράσι,  η αποκοµιδή θα 

πραγµατοποιείται  µε απορριµµατοφόρα 16κµ  από 1/1 έως 31/3 και 1/11 έως 31/12 µε ένα (1) 

όχηµα,  πρωινή βάρδια και από 1/4  έως 30/10 µε δύο (2) οχήµατα καθώς και από 1/6 έως 31/8 

µε ένα (1) επιπλέον όχηµα για 4 ώρες απογευµατινή βάρδια.  



Από 1/1 έως 31/12 ένα µικρό απορριµµατοφόρο ανοικτού τύπου µικρών διαστάσεων 

χωρητικότητας 1,5 έως  κµ , µε έναν εργάτη,  θα χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή 

απορριµµάτων στους στενούς δρόµους  της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Μαλίων. 

Για τη ∆.Ε. Γουβών και ∆.Ε. Επισκοπής, των οικισµών Γουβών, Κάτω Γουβών,  Γούρνες, 

Ανώπολη, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανός Κάµπος, Ελιά, Σκοτεινού, Κόξαρης, Καλού Χωριού, 

Βοριτσίου, Χαρασού, Κάτω Βάθεια, Άνω Βάθεια και Επισκοπή, Σγουροκεφάλι, Αϊτάνια, 

Γάλυπε, Καινούριο Χωριό, Γαλύφα, Σταµνοί, Καρτερός, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται  

µε απορριµµατοφόρα 16κµ  από 1/1 έως 31/12 µε τρία (3)  οχήµατα,  πρωινή βάρδια. Από  1/6 

έως 31/8 µε ένα (1) επιπλέον όχηµα 16κµ  για 4 ώρες απογευµατινή βάρδια. 

Οι παραπάνω εργασίες πραγµατοποιούνται  7 ηµέρες την εβδοµάδα. Κάθε απορριµµατοφόρο 

όχηµα αποτελείται από πλήρωµα ενός οδηγού και δύο εργατών. 

10. Αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών απορριµµάτων  

Για τη ∆.Ε. Χερσονήσου, στους οικισµούς Λιµένος Χερσονήσου, Χερσονήσου και τους 
οικισµούς Κουτουλουφαρίου, Πισκοπιανού, Ανισαρά, Αγκισαρά, Ανάληψης, Αγριανών, 
Χατζανών, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται  µε απορριµµατοφόρα 16κµ  από 1/1 έως 28-
29/2 και 1/10 έως 31/12 µε ένα όχηµα,  πρωινή βάρδια και από 1/3 έως 30/9 µε δύο (2).   
Για τη ∆.Ε. Μαλίων, στους οικισµούς Μαλίων , Σταλίδας, Μοχός και Κράσι, η , η αποκοµιδή 

θα πραγµατοποιείται  µε απορριµµατοφόρα 16κµ  από 1/1 έως 31/3 και 1/11 έως 31/12 µε ένα 

(1) όχηµα για τέσσερις (4) ώρες και από 1/4  έως 30/10 µε ένα όχηµα για οκτώ (8) ώρες. 

Για την ∆.Ε. Γουβών και ∆.Ε. Επισκοπής, των οικισµών Γουβών, Κάτω Γουβών,  Γούρνες, 

Ανώπολη, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανός Κάµπος, Ελιά, Σκοτεινού, Κόξαρης, Καλού Χωριού, 

Βοριτσίου, Χαρασού, Κάτω Βάθεια, Άνω Βάθεια και Επισκοπή, Σγουροκεφάλι, Αϊτάνια, 

Γάλυπε, Καινούριο Χωριό, Γαλύφα, Σταµνοί, Καρτερός,, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται  

µε απορριµµατοφόρα 16κµ  από 1/1 έως 31/12 µε ένα (1) όχηµα,  πρωινή βάρδια.  

Οι παραπάνω εργασίες πραγµατοποιούνται  7 ηµέρες την εβδοµάδα. Κάθε απορριµµατοφόρο 

όχηµα αποτελείται από πλήρωµα ενός οδηγού και δύο εργατών. 

 
11.  Λοιπές Υποχρεώσεις :  

���� Συνεχή παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης των εργασιών που 
εκτελούνται µε σκοπό τον έγκαιρο εντοπισµό των αιτίων ,  των τυχόν καθυστερήσεων 
και τη λήψη αναγκαίων  µέτρων ,  για την άρση ή ελαχιστοποίηση των δυσµενών 
επιπτώσεων στην πορεία των εργασιών. 

���� Αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων και προβληµάτων που τυχόν θα προκύψουν σε όλες τις 
φάσεις εκτέλεσης των εργασιών. 



���� Κατάρτιση συστήµατος αποτελεσµατικού ελέγχου της φυσικής προόδου του συνόλου 
των εργασιών. 

���� Κατάρτιση προγράµµατος ενεργειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων 
της ευρύτερης περιοχής για περιβαλλοντικά θέµατα. 

���� Σχεδιασµός  και προγραµµατισµός  της βέλτιστης περιβαλλοντικής απόδοσης των 
εργασιών κατά την σταδιακή εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους. 

���� Εντοπισµός  και επίλυση των τυχόν προβληµάτων που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση 
των εργασιών µε βάση τις ειδικές επιτόπου συνθήκες και τη διαθεσιµότητα υλικών και 
πόρων. 

���� Προσδιορισµός  των κριτηρίων και της µεθοδολογίας για τη διασφάλιση της ποιότητας 
όλων των εργασιών και στον έλεγχο της οµοιόµορφης εφαρµογής τους κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης αυτών. 

���� Κατάρτιση προγράµµατος ποιότητας των εργασιών, σχεδίου ασφάλειας και υγείας 
(ΣΑΥ), καθώς και φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ). 

���� Χρησιµοποίηση εγκεκριµένου εξοπλισµού από το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνίας, και  ορθολογική χρησιµοποίηση αυτού. 

���� Τήρηση ηµερήσιου ηµερολογίου εκτέλεσης εργασιών και  υποβολή, ανά εβδοµάδα, 
αυτού στον Εργοδότη. 

���� Υποβολή στην αρχή κάθε εβδοµάδας (ηµέρα ∆ευτέρα) εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 
εργασιών και απασχολούµενου προσωπικού  για τον έλεγχο από την υπηρεσία του 
∆ήµου της εκτέλεσης τους και την πιστοποίηση τους  

���� Εβδοµαδιαία υποβολή της κατάστασης του προσωπικού, των ωρών εργασίας αυτού και 
στον τοµέα που απασχολήθηκαν [στο τέλος της εβδοµάδας] . 

���� Υποβολή  µηνιαίας   Έκθεση Συνολικής ∆ραστηριότητας του Αναδόχου [ 
τέλος κάθε µήνα]  . 

���� Υποχρέωση του αναδόχου στο τέλος της τουριστικής περιόδου  [κάθε χρόνο] 
, να συνδιοργανώνει ηµερίδα µε το ∆ήµο και  το ΦΟΣ∆Α , στην οποία θα αξιολογείται η 
παροχή των υπηρεσιών , βάσει της σύµβασης  και θα προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα 
βελτίωσης τους.  Θα παρουσιάζονται τρόποι, µέθοδοι και σωστές πρακτικές για τη 
διαχείριση των απορριµµάτων µε στόχο την επίτευξη των στόχων που ορίζει η οδηγία 
2008/98 της Ε.Ε. Η δαπάνη της διοργάνωσης που θα γίνεται εντός των διοικητικών 
ορίων του ∆ήµου θα βαρύνει τον ανάδοχο.    

���� Πρόσληψη και απασχόληση , κατά το δυνατόν,  προσωπικού  που είναι 
δηµότες ή κάτοικοι   του ∆ήµου µας.  

���� Υποβολή συγκεκριµένης  πρότασης  για τους τρόπους αξιοποίησης των απορριµµάτων 
τοπικά , µε στόχο την είσπραξη εσόδων για το δήµο , ώστε να µειωθούν οι δαπάνες 
µεταφοράς ή διάθεσης των απορριµµάτων [κατά την έναρξη της  σύµβασης και ανά 
εξάµηνο κατά τη διάρκεια του]   

 
ΑΡΘΡΟ 10ο  Εκτέλεση Σύµβασης, Όργανα και Τρόποι Παροχής Υπηρεσιών του 

Αναδόχου 
 



Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι έτοιµος για την  έναρξη εκτέλεσης της σύµβασης την 
1.3.2012  

� Είναι υποχρεωµένος δε να διαθέτει εντός των ορίων του ∆ήµου Χερσονήσου τον 
ανάλογο εξοπλισµό ,  10 ηµέρες πριν την έναρξη των  εργασιών. 

� Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αγαθή και πλήρη συνεργασία µε 
τις Υπηρεσίες του Εργοδότη , οι οποίες είναι αρµόδιες για την διοίκηση, επίβλεψη και 
έλεγχο των υπηρεσιών που αναλαµβάνει. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
συνεργάζεται, να βοηθά και να συµβουλεύει τις Υπηρεσίες του Εργοδότη, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή µεταφορά τεχνογνωσίας. 

� Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και µέριµνα αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που 
αφορούν στη διάθεση & χρήση του συνόλου του απαιτούµενου εξοπλισµού που θα 
χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης, το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει 
(οδηγοί, εργάτες, επιστάτη κλπ), τα ασφάλιστρα (κάθε είδους), τη συντήρηση και 
επισκευή του εξοπλισµού, τα καύσιµα, λιπαντικά, service, Κ.Τ.Ε.Ο., τους φόρους  και 
τα τέλη κυκλοφορίας των οχηµάτων. 

� Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισµού (µηχανήµατα ή οχήµατα) ή για οιονδήποτε λόγο 
προκύψει αδυναµία εκτέλεσης της εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται ρητά στην 
άµεση αντικατάσταση του µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα ή όχηµα, προκειµένου να 
ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο πρόγραµµα εργασιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να 
ειδοποιήσει άµεσα την υπηρεσία για την αδυναµία εκτέλεσης της προγραµµατισµένης 
εργασίας και να ενηµερώσει µε ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστηµα θα προβεί 
στην επανόρθωση της. 

� Οι οδηγοί του Αναδόχου θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελµατική άδεια 
οδήγησης. Ολόκληρος ο εξοπλισµός του Αναδόχου που θα χρησιµοποιηθεί για την 
υλοποίηση της σύµβασης, εκτός από τα στοιχεία του αναδόχου, θα σηµανθεί και µε τα 
στοιχεία του ∆ήµου Χερσονήσου (σήµα κλπ) σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
υπηρεσίας. Το κόστος θα βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

� Ο µηχανολογικός εξοπλισµός του Αναδόχου πρέπει να είναι ασφαλισµένος για 
σωµατικές βλάβες και ζηµίες έναντι τρίτων. 

� Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στο ∆ήµο εγκαίρως εβδοµαδιαίο 
πρόγραµµα εργασιών, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος αυτών από τον ∆ήµο.  

� Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στο ∆ήµο τακτικές εκθέσεις ανά µήνα 
για τις δραστηριότητές του. Οι τακτικές εκθέσεις θα περιέχουν περιγραφή των 
ενεργειών και εργασιών που έγιναν, παρατηρήσεις επ’ αυτών, προτάσεις για τυχόν 
ενέργειες ή εργασίες και γενικότερα κάθε στοιχείο που θα συµβάλει στη διαµόρφωση 
της εικόνας σχετικά µε την πρόοδο και τα προβλήµατα των εκτελεσθέντων εργασιών. 

� Έκτακτες εκθέσεις θα υποβάλλονται για κάθε θέµα που είτε απαιτείται άµεση 
ενέργεια, είτε ήθελε ζητηθεί από τον Εργοδότη, είτε τέλος αφορά εκτεταµένο 
µεµονωµένο αντικείµενο. Για τα υπόλοιπα θέµατα ο Ανάδοχος θα συντάσσει και θα 
παραδίδει στην Υπηρεσία απλά σηµειώµατα. Όλες οι παραπάνω εκθέσεις και τα 
σηµειώµατα θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία στην Ελληνική 
γλώσσα. 



� Κάθε είδους προτάσεις, παρατηρήσεις, οδηγίες, απόψεις κ.λ.π. του Αναδόχου σε όλα 
τα στάδια των εργασιών θα απευθύνονται πάντοτε κατά περίπτωση προς τον 
Εργοδότη. 

� Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλω ή εν µέρει προτάσεις του 
Αναδόχου , όπως επίσης να ζητήσει από τον Ανάδοχο υποβολή νέων προτάσεων ή 
παρατηρήσεων µε απαιτήσεις που θα καθοριστούν από τον Εργοδότη. 

� Ο Ανάδοχος εξακολουθεί το έργο του και να συνεργάζεται οµαλά µε τον Εργοδότη και 
µε τους άλλους συνεργάτες του, ακόµα και στην περίπτωση που η Υπηρεσία επιλέγει 
λύσεις διαφορετικές από αυτές που προτείνονται από αυτόν ή στην περίπτωση που η 
Υπηρεσία απορρίπτει τις προτάσεις του και ζητά την υποβολή νέων εναλλακτικών 
λύσεων. 

� Ο Ανάδοχος παρέχει τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
ισχύει η Σύµβαση του µε τον Εργοδότη. 

Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική 
επικοινωνία µεταξύ του Εργοδότη ή άλλων φορέων και Υπηρεσιών του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
και του ΑΕ θα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης του Αναδόχου απαιτηθεί για τις ανάγκες επικοινωνίας του ή 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύµβαση διερµηνεία ή µετάφραση 
από ή/και προς τα ελληνικά, αυτή θα εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα 
βαρύνει τον ίδιο. 
Με την υπογραφή του Συµφωνητικού ο Ανάδοχος θα ορίσει τον Εκπρόσωπό του έναντι του 
∆ήµου και έναν Αναπληρωτή αυτού ο οποίος θα πρέπει να οµιλεί και να γράφει απταίστως την 
Ελληνική και ο οποίος, µεταξύ των άλλων, θα υποβάλλει ανά µήνα Έκθεση Συνολικής 
∆ραστηριότητας του Αναδόχου. Ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου πρέπει να είναι 
εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί κατ’ εντολή του σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη 
Σύµβαση, να τον αντιπροσωπεύει σε όλα τα θέµατα και να διευθετεί για λογαριασµό του 
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση. Το διάστηµα παροχής 
υπηρεσιών του Αναδόχου αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την έκδοση 
βεβαίωσης από το ∆ήµο ότι έληξαν ικανοποιητικά οι συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. 
Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει για έλεγχο την 
τελική έκθεση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να γνωµοδοτεί επί όλων των θεµάτων επί των οποίων 
ζητείται η άποψή του από την Υπηρεσία. Ο χρόνος γνωµοδότησης θα ορίζεται από την 
Υπηρεσία, ανάλογα µε την σπουδαιότητα και το επείγον κάθε θέµατος. 
 
  

ΑΡΘΡΟ 11ο  Μέσα και Προσωπικό του Αναδόχου 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση του για τις εργασίες όλο το απαιτούµενο 
προσωπικό (ελάχιστος αριθµός 60 ατόµων  [οδηγοί 14 , χειριστές 4 , εργάτες 42]  για το 
χρονικό διάστηµα 1.1 έως 31.3 και 1.11 έως 31.12 και µέγιστος αριθµός  120  ατόµων [οδηγοί 
20 , χειριστές 4 , εργάτες 96 ] για το χρονικό διάστηµα από 1.4 έως 31.10. εκάστου έτους για 



να καλύπτουν τις εργασίες και τις βάρδιες κατά την καλοκαιρινή περίοδο), υλικά, 
µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα.  
Εκτός  από την υποχρέωση του Αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για 
την εκτέλεση των εργασιών που ορίζεται παραπάνω , ορίζεται ακόµα  επί ποινή αποκλεισµού 
ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει , τον  παρακάτω µηχανολογικό εξοπλισµό και 
οχήµατα : 
 
1.   τρία   [3]  απορριµµατοφόρα ελάχιστης χωρητικότητας 16 m3 µικτού φορτίου  
     τουλάχιστον   18 τόνων, µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας και µε µηχανισµό  
      ανύψωσης κάδων 240 έως 1.100 lit. 
2.   δύο  [2] µικρά ευέλικτα απορριµµατοφόρα µικτού φορτίου από 5 έως 12  tn,  
     χωρητικότητας από 6-10 m3 µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας και µε µηχανισµό     
ανύψωσης κάδων 240 έως 1.100 lit. 
3.  δύο [2]  µικρά απορριµµατοφόρα ανοικτού  τύπου µικρών διαστάσεων  
     χωρητικότητας 1,5 έως 3 m3  
4. ένα [1]  πλυντήριο κάδων χωρητικότητας σε καθαρό νερό τουλάχιστον 4 m3,  
     εξοπλισµένο και µε µπάρες πλυσίµατος δρόµων  
5. δύο  [2]  αναρροφητικά σάρωθρα, µε εύκαµπτο σωλήνα αναρρόφησης και καθαρισµό 
φρεατίων χωρητικότητας κάδου 4 m3 . 
6.  πέντε [5]  χορτοκοπτικά µηχανήµατα. 
7. είκοσι πέντε [25]   πλήρως εξοπλισµένα καρότσια για τους οδοκαθαριστές. 
8.  ∆ιακόσιες  [200]  κάδους γενικών απορριµµάτων, πλαστικούς ή µεταλλικούς, 
χωρητικότητας 240 lt. 
9. πεντακόσιους [500]  κάδους γενικών απορριµµάτων, πλαστικούς ή µεταλλικούς, 
χωρητικότητας 1.100 lt. 
10.  πεντακόσια [500]  καλάθια συλλογής µικροαντικειµένων χωρητικότητας 50 lt. 
 
Όλα τα µηχανήµατα και οχήµατα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι το πολύ 
τετραετίας  από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας. (πρώτη άδεια κυκλοφορίας µετά από την 1-1-
2008) και να είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (προτύπου EURO IV ή EURO  V 
για τα απορριµµατοφόρα  και EURO IIΙ για τα µηχανήµατα έργου). Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη 
η διάθεση οχηµάτων ακόµη νεότερης τεχνολογίας.  .  
Για την τεκµηρίωση των παραπάνω απαιτείται η προσκόµιση των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών, εγκρίσεις τύπων, αδειών κυκλοφορίας ή βιβλιαρίου µεταβολών, και 
βεβαίωση λειτουργίας από  την  κατασκευάστρια  εταιρία από την οποία θα προκύπτει η 
ηµεροµηνία κατασκευής και πρώτης  λειτουργίας των µηχανηµάτων και αυτοκινήτων εφόσον 
αυτή δεν προκύπτει από τις άδειες ή τα βιβλιάρια µεταβολών τους.  
Περαιτέρω θα πρέπει να διαθέτει ειδικό επιστηµονικό προσωπικό της ειδικότητας που τυχόν 
απαιτείται κάθε φορά, για την αντιµετώπιση εντελώς ειδικών προβληµάτων που θα διατίθεται 
µετά από έγκριση της αναθέτουσας Υπηρεσίας ανάλογα µε τις ανάγκες. 
Εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο 
∆ήµο πίνακα στον οποίο θα συγκεκριµενοποιήσει ονοµαστικά ανά δραστηριότητα, το 



προσωπικό πλην του ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού, συνοδευόµενο και από τα 
βιογραφικά σηµειώµατα του προσωπικού. 
Ο Εργοδότης θα συµφωνήσει ή θα τροποποιήσει τον υπόψη πίνακα και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εφαρµόσει τις υποδείξεις του αυξάνοντας, µειώνοντας ή τροποποιώντας το 
προτεινόµενο προσωπικό κατ’ αριθµό, κατηγορία, ειδικότητα κ.λ.π. Πέρα όµως από τα 
ανωτέρω η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη αυτής κρίση σε οποιαδήποτε στιγµή να 
ζητήσει πρόσθετο προσωπικό ορισµένης κατηγορίας και εµπειρίας και ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος σε εύλογο χρόνο να το διαθέσει στην Υπηρεσία για τις ανάγκες του έργου 
παροχής υπηρεσιών του. 
Η οµάδα εργασίας που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να στελεχώνεται από επιστήµονες 
που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα ειδικοτήτων όπως οικονοµολόγους, λογιστές, εργοδηγούς, 
τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας, τεχνίτες – συντηρητές οχηµάτων, χειριστές µηχανηµάτων 
έργου, περιβαλλοντολόγο, επόπτες καθαριότητας και η οποία θα διαθέτει εµπειρία σε εργασίες 
οργάνωσης, συλλογής µεταφοράς αστικών απορριµµάτων και καθαριότητα πόλεων. 
Περαιτέρω, µεταξύ των µελών της οµάδας εργασίας θα ορίζεται ο επικεφαλής αυτής, ο οποίος θα 
συντονίζει την οµάδα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης και του Εργοδότη. 
Για την περίπτωση του ειδικού εµπειρογνώµονα η Υπηρεσία µε ή χωρίς προηγούµενη πρόταση του 
Αναδόχου θα καθορίζει τα καθήκοντα/προσόντα του ειδικού εµπειρογνώµονα που θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένο και όλως ειδικό θέµα της Σύµβασης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προτείνει επιστήµονα και να εκπληρώνει τις απαιτήσεις αυτές. 
Ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να αποµακρύνει οποιονδήποτε 
υπάλληλο, επιστήµονα ή µη, ο οποίος αποδεικνύεται ακατάλληλος για την εργασία & τον τοµέα σκοπό 
που απασχολείται. Η ανωτέρω αποµάκρυνση θα γίνεται απροφασίστως µέσα σε δέκα ηµέρες από την 
ειδοποίηση του Αναδόχου. 
Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης ή πρόσληψης νέου προσώπου επιστηµονικού επιπέδου, ο 
Ανάδοχος θα συνοδεύει την αίτησή του µε τα αναγκαία πιστοποιητικά εµπειρίας και βιογραφικά 
σηµειώµατα. Κάθε νέο πρόσωπο που θα έρχεται για να εργαστεί στο αντικείµενο της Σύµβασης, θα 
είναι ενηµερωµένο για το ιστορικό του αντικειµένου µε το οποίο θα απασχοληθεί και δεν 
δικαιολογείται απασχόληση για ενηµέρωσή του. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  Ποιότητα µηχανηµάτων, συσκευών, υλικών 
 

Τα µηχανήµατα, οι συσκευές, τα όργανα και τα πάσης φύσεως υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να 
είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές µε βάση τις οποίες 
κατασκευάζονται. 
Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της επίβλεψης. Η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία του ∆ήµου 
Χερσονήσου µπορεί να απαγορεύσει τη χρησιµοποίησή τους, αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα. 
Αν χρειασθεί έλεγχος ή δοκιµή µηχανήµατος, συσκευής ή υλικού, για να κριθεί η καταλληλότητα του, 
θα στέλνεται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιµής. 



Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, 
αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των ειδών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον 
Εργοδότη και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις των εργασιών. 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο για κάθε είδους εργασίας, θα είναι της καλύτερης 
στην αγορά ποιότητας. Ειδικότερα πρέπει να είναι υγιή, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, τα δε 
χαρακτηριστικά τους δεν πρέπει να είναι διαφορετικά αυτών που ορίζονται για κάθε χρήση. 
Η προµήθεια υλικών αµφιβόλου προέλευσης απαγορεύεται και φέρει στην προκειµένη περίπτωση 
ακέραιη την ευθύνη ο ανάδοχος. 
Προκειµένου για υλικά που πρόκειται να παραδώσει ο κύριος των εργασιών στον ανάδοχο, 
εφόσον διατάσσεται ο τελευταίος από την επιβλέπουσα υπηρεσία να τα χρησιµοποιήσει, τα υλικά 
αυτά πρέπει να είναι δόκιµα, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να τα χρησιµοποιήσει µε επιµέλεια, να 
λογοδοτήσει γι’ αυτά και να επιστρέψει τα τυχόν υπόλοιπα. Την ίδια υποχρέωση έχει ο ανάδοχος 
και για τυχόν µηχανήµατα και εργαλεία που χορηγούνται από τον κύριο των εργασιών. Εάν τα 
υλικά, µηχανήµατα κλπ που χορηγήθηκαν από τον κύριο των εργασιών παρουσιάζουν 
ελαττώµατα, οφείλει ο ανάδοχος να ειδοποιήσει εγγράφως γι’ αυτά αµελλητί τον εργοδότη 
ευθυνόµενος διαφορετικά για τις επιζήµιες συνέπειες. 
Επίσης ευθύνεται για την καλή τους φύλαξη από την στιγµή που θα του παραδοθούν και µέχρι να 
χρησιµοποιηθούν, έναντι φθοράς, διαρπαγής κλπ, βαρυνόµενος εξ ολοκλήρου µε την σχετική 
ζηµία και υποχρεούµενος για την άµεση αναπλήρωση αυτών. 
Ο κύριος των εργασιών είναι ελεύθερος κατά την κρίση του να παραδώσει τα υλικά που υποχρεούται 
να προσκοµίσει σύµφωνα µε τη σύµβαση σε οποιονδήποτε χρόνο στον ανάδοχο, τα οποία υποχρεούται 
να παραλάβει αµέσως ο δεύτερος για φύλαξη, αρκεί να µην προκαλείται καθυστέρηση των εργασιών. 
Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται σε ορισµένα σηµεία (ντεπό). Αυτά υπόκεινται σε κίνδυνο φθοράς 
λόγω κακοκαιρίας κλπ µεταφέρονται µε δαπάνες του Αναδόχου και αποθηκεύονται µε ευθύνη του 
µέχρι να χρησιµοποιηθούν. 
Οι σχετικές δαπάνες µεταφοράς αυτών για αποθήκευση και µέχρι το σηµείο χρήσεώς τους βαρύνουν 
τον ανάδοχο και ουδεµίας προσθέτου αµοιβής δικαιούται ο ανάδοχος. 
Εάν µετά την παρέλευση δεκαπενθήµερου από την σχετική έγγραφο πρόσκληση βραδύνει ή αµελεί ο 
κύριος των εργασιών για την προσκόµιση των παραπάνω υλικών, διατάσσεται ο ανάδοχος από την 
επιβλέπουσα υπηρεσία να προµηθευτεί αυτά και να πληρωθεί απολογιστικά. 
Επίσης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αµοιβής για την φύλαξη των παραπάνω υλικών µέχρι να 
χρησιµοποιηθούν από τον ίδιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ∆ιάθεση µηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ήµου στον ανάδοχο 
 
Εκτός από τον αναφερόµενο στο άρθρο 11 απαραίτητο εξοπλισµό που πρέπει να διαθέτει ο 
ανάδοχος θα  χρησιµοποιεί επί πλέον για τις ανάγκες της εκτέλεσης των υπηρεσιών 
καθαριότητας και τον παρακάτω εξοπλισµό που θα του διαθέσει για το σκοπό αυτό ο ∆ήµος :  
 
1] Απορριµµατοφόρα  
Α/Α Αρ. 

Κυκλοφορίας 
Εργοστάσιο 
κατασκευής 

Κυβισµό
ς 

Καύσιµο 



1 ΚΗΙ 9329 DAIMLER 19000 Πετρέλαιο 
2 KHI 9308 DAIMLER 26000 Πετρέλαιο 
3 KHI 9306 DAIMLER 19000 Πετρέλαιο 
4 KHI 5524 DAF 18600 Πετρέλαιο 
5 KHI 5522 DAIMLER 26000 Πετρέλαιο 
6 ΚΗΙ 2072 ΜΑΝ 18500 Πετρέλαιο 
7 ΚΗΙ 2073 ΜΑΝ 10500 Πετρέλαιο 
8 KHO 7493 MERCEDES 15000 Πετρέλαιο 
9 KHO 7388 MERCEDES 24000 Πετρέλαιο 
10 KHO 7336 MERCEDES 19000 Πετρέλαιο 
2] Απορριµµατοφόρα ανακύκλωσης  
Α/Α Αρ. 

Κυκλοφορίας 
Εργοστάσιο 
κατασκευής 

Κυβισµός Καύσιµο 

1 ΚΗΙ 3179 NISSAN 15000 Πετρέλαιο 
2 KHH 3194 RENAULT 16000 Πετρέλαιο 
3 KHH 3160 IVECO 15500 Πετρέλαιο 
4 KHH 3173 IVECO 15500 Πετρέλαιο 
  
3] Σάρωθρα  
Α/Α Αρ. 

Κυκλοφορίας 
Εργοστάσιο 
κατασκευής 

Κυβισµός Καύσιµο 

1 ΜΕ 117557 DULEVO 8,44 Πετρέλαιο 
 

Ο παραπάνω µηχανολογικός εξοπλισµός διατίθεται από τον ∆ήµο στον ανάδοχο, για τις 
ανάγκες της παρούσας σύµβασης και µόνο. Απαγορεύεται η χρήση του για άλλους σκοπούς. 

Οι οδηγοί και οι χειριστές του διατιθέµενου εξοπλισµού του ∆ήµου, πρέπει να είναι 
νόµιµα αδειοδοτηµένοι και να διαθέτουν την ανάλογη εµπειρία. 

Η τακτική  και η έκτακτη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, τα καύσιµα τα 
λιπαντικά τα ελαστικά και η ασφάλιση του για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα 
βαρύνει τον ανάδοχο εξ ολοκλήρου ο οποίος υποχρεούται να τον παραδώσει στην κατάσταση 
που τον παρέλαβε κατά τη λήξη της σύµβασης. Για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης ο 
∆ήµος δεν θα έχει ουδεµία υποχρέωση συντήρησης του διατιθέµενου εξοπλισµού, και οι τυχόν 
έκτακτες βλάβες και η τακτική συντήρηση θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ρητά απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση των οχηµάτων αποκοµιδής ανακυκλωµένων για την αποκοµιδή οικιακών 
απορριµµάτων και αντίστροφα.    

Κατά την παραλαβή του εξοπλισµού του ∆ήµου, θα ελεγχθεί από τον ανάδοχο για τα 
τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις του,  θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και 
παραλαβής και θα υπογραφεί από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου 
και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, και στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση 
του µηχανολογικού εξοπλισµού αναλυτικά για κάθε ένα µηχάνηµα. Κατά την παράδοση του 
µηχανολογικού εξοπλισµού στο τέλος της σύµβασης, θα συνταχθεί και πάλι πρωτόκολλο 
παράδοσης και παραλαβής και θα υπογραφεί από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο τεχνικών 



υπηρεσιών του ∆ήµου και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, και στο οποίο θα περιγράφεται η 
πραγµατική κατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού αναλυτικά για κάθε ένα µηχάνηµα. 
Τυχόν φθορές ή βλάβες που δεν έχουν επιδιορθωθεί από τον ανάδοχο, θα κοστολογηθούν από 
τον ∆ήµο και το κόστος τους θα παρακρατηθεί από την τελευταία δόση κατά την αποπληρωµή 
και την εξόφληση του αναδόχου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο  Παραλαβή, τρόπος και χρόνος πληρωµής των υπηρεσιών του αναδόχου 
 
Οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά στο τέλος κάθε µήνα.   
Κάθε τέλους του µήνα θα συντάσσεται από τον ανάδοχο, έκθεση εκτέλεσης εργασιών για τον 
προηγούµενο µήνα, µε αναλυτική κατάσταση για το προσωπικό το οποίο απασχόλησε  ο 
ανάδοχος και για την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας.  
Η έκθεση εκτέλεσης εργασιών θα υποβάλλεται στις υπηρεσίες του δήµου και θα ελέγχεται από 
επιτροπή που θα ορίσει µε απόφαση του ο ∆ήµαρχος για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των 
υπηρεσιών καθαριότητας. Η παραλαβή των υπηρεσιών του Αναδόχου θεωρείται 
συντελεσθείσα µε την έγκριση της µηνιαίας έκθεσης από την παραπάνω επιτροπή. Εντός 10 
ηµερών από την υποβολή της θα συντάσσεται πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης από την 
επιτροπή του ∆ήµου. Η αποζηµίωση του αναδόχου για τις παρεχόµενες υπηρεσίες θα 
καταβάλλεται µε χρηµατικό ένταλµα στο τέλος κάθε µήνα, µε χρηµατικό ποσό ίσο προς το 
1/34 της συµβατικής συνολικής  αµοιβής του, ύστερα από τη σύνταξη του πιστοποιητικού 
καλής εκτέλεσης.  Σε περίπτωση που  ο ανάδοχος δεν εργαστεί για το σύνολο ενός µήνα, το 
πιστοποιούµενο ποσό για αυτό το µήνα θα προκύψει από το γινόµενο των ηµερών που 
εργάστηκε επί τη συµβατική ηµερήσια πιστοποιούµενη αµοιβή του εργολάβου αφού 
αφαιρεθούν τα ποσά που αναλογούν σε τυχόν περικοπές ή ποινικές ρήτρες.  
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα ή έχουν επιβληθεί 
κρατήσεις εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από 
το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς 
πληρωµή ποσό. 
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τους ισχύοντες φόρους, τέλη και κρατήσεις πλην του ΦΠΑ που 
βαρύνει το δήµο.  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της αξίας των συµβατικών 
εκτελεσθέντων εργασιών είναι το µηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης της εργασίας από 
την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου, το τιµολόγιο του ανάδοχου που να αναφέρει την ένδειξη 
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξοφλητική απόδειξη του ανάδοχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την 
ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ , αναλυτική κατάσταση ασφάλισης του προσωπικού στον 
ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται ο κάθε εργαζόµενος [πχ  υποβολή ΑΠ∆ 5 ηµερών µετά την 
υποβολή της στο ΙΚΑ κ.ο.κ]  και ότι άλλο προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο Κρατήσεις κ.λ.π. 
 



Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως 
ισχύουν κατά τον χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
Αυξοµειώσεις σε φόρους του ∆ηµοσίου, πλην φόρου εισοδήµατος και τυχόν παρακρατήσεων 
έναντι του φόρου αυτού, που βαρύνουν έµµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον 
ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 
Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό 
αντάλλαγµα. 
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες, για την ολοκλήρωση των εργασιών, 
όπως είναι: 
� οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, 
� οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, 
� οι δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, 
� οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους,   κ.λ.π., 
� οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης, ασφάλισης αυτοκινήτων, 

µηχανηµάτων και οχηµάτων, 
� οι φόροι, τέλη, δασµοί που ενδεχοµένως ισχύουν, 
� οι ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, 
� οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων, καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς το 

έργο, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, 
� οι δαπάνες αποζηµιώσεων, ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου, ή σε 

οποιοδήποτε τρίτο και γενικά, 
� κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη, για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
� ∆απάνη ενοικίασης χώρου για να καλύπτει τις ανάγκες του εδαφ. 9 της ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄΄  
 
ΑΡΘΡΟ 16ο Τήρηση αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων, ασφάλιση προσωπικού, 

αυτοκινήτων 
 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος, για την τήρηση των νόµων και των πάσης φύσεως αστυνοµικών 
διατάξεων, υποχρεούται δε, να ανακοινώνει αµελλητί στο ∆ήµο τις σχετικές διαταγές και 
εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λ.π. 
που απευθύνονται σ’ αυτόν, ή που του κοινοποιούνται.   
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισµών, για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή στο 
προσωπικό του φορέα των εργασιών, ή σε οποιοδήποτε τρίτο και για την λήψη µέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
Σχετικά µε την λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε 
σχετική µελέτη και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. 
Όλο το προσωπικό που απασχολείται στο έργο πρέπει να είναι ασφαλισµένο σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί ανασφάλιστο προσωπικό. Ο 
ανάδοχος οφείλει επίσης να ασφαλίσει τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, οχήµατα και 
µηχανήµατα έναντι οποιονδήποτε κινδύνων, ατυχηµάτων τρίτων προσώπων και ζηµιών σε 
ξένες ιδιοκτησίες. 



Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας.   
 

ΑΡΘΡΟ 17ο Εργασίες φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα 
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων 
έργων ή εργασιών φορέα του ∆ηµοσίου Τοµέα, που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις 
εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τους χώρους εργασίας του, να αποκαθιστά ή να 
συµβάλλει στην άµεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 ο  Ποινικές ρήτρες 
 
Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών µε τον ανάλογο 
εξοπλισµό και προσωπικό εντός της προθεσµίας που ορίζει στην προσφορά του, η οποία όµως 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των δέκα (10) ηµερών, διάστηµα εκτιµούµενο ως 
επαρκές για την εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του 
απαιτούµενου εξοπλισµού και προσωπικού από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο 
ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών την ακριβή ηµεροµηνία που θα του 
ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του ∆ήµου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα € 10.00,00 (δέκα χιλιάδων  ευρώ)– για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) 
συνολικά ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του 
διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειληµµένα τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 
κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα και κατ' αναλογία µε τις κείµενες διατάξεις των Ο.Τ.Α. 
Αποτελεί βασική υποχρέωση του ανάδοχου η απρόσκοπτη λειτουργία των εργασιών 
καθαριότητας. ∆ιευκρινίζεται ότι η διακοπή των εργασιών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη της 
µίας ηµέρας µε υπαιτιότητα του ανάδοχου. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού 
επιβάλλεται, ως ρήτρα € 10.000,00 (δέκα χιλιάδες  ευρώ)– ανά περίπτωση και για κάθε ηµέρα 
διακοπής. 
Σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου, η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωµα της περικοπής του αναλογούντος τιµήµατος για τις σχετικές εργασίες και εφ’ όσον ο 
ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Παράλληλα, η ∆ηµοτική Αρχή 
διατηρεί το δικαίωµα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης µε την συµβατική ηµερήσια 
πιστοποιούµενη αµοιβή του εργολάβου, για τις ηµέρες που αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο 
εργολάβος εκτελεί την εργασία πληµµελώς και αντισυµβατικώς. 
Η ∆ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, όταν αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το 
έργο πληµµελώς και ότι µετά από συνεχή επανάληψη της αντισυµβατικής συµπεριφοράς, να 
τον καταστήσει έκπτωτο και να εφαρµόσει τις ανάλογες κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π∆  28/80. αφού πρώτα τον καλέσει µε εξώδικη διαµαρτυρία και σε προθεσµία δεκαπέντε 
ηµερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.  



 
ΑΡΘΡΟ 19ο  Εγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 

 
Ο διαγωνισµός δεν θα ολοκληρωθεί πριν εγκριθεί το αποτέλεσµα του από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 
Η έγκριση του αποτελέσµατος και η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού θα κοινοποιηθεί 
σε όλους τους διαγωνισθέντες.  
 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική 
σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε το άρθρο 19, Για 
την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καλείται και προσέρχεται µέσα σε προθεσµία που θα 
του τάξει η αναθέτουσα αρχή.    
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως 
προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων 
ή παραδροµών. 
Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν 
προς τούτο και τα δυο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της διαδικασίας του παρόντος 
διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου σε οποιοδήποτε στάδιο του 
και µη κατακύρωσης της Σύµβασης χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση οποιουδήποτε είδους 
από οιονδήποτε ενδιαφερόµενο. Στην περίπτωση αυτή οι συµµετέχοντες δεν θα έχουν 
δικαίωµα αποζηµιώσεως για οποιοδήποτε λόγο και αιτία για θετική ή αποθετική ζηµία τους 
που τυχόν υποστούν. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόµενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει την 
Σύµβαση ή εάν η προθεσµία στην οποία υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της 
Σύµβασης περάσει άπρακτη, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναδείξει ως 
ανάδοχο τον αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδότη µε τον οποίο θα υπογράψει τη Σύµβαση, 
κ.ο.κ. 
Ο διαγωνισµός θα ολοκληρωθεί έστω και µε την συµµετοχή ενός µόνο διαγωνιζόµενου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο Κατάρτιση σύµβασης 
 
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος είναι υποχρεωµένος άµεσα µετά την κοινοποίηση σε αυτόν της 
απόφασης της κατακύρωσης του διαγωνισµού να υποβάλει άµεσα  (εντός 2 ηµερών) αίτηµα 
(µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά) προς το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  για την 
έκδοση πιστοποιητικού µη συνδροµής των ασυµβιβάστων ιδιοτήτων του Ν.  3310/05 όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν 3414/05.  
Από την ηµέρα που ο Ανάδοχος λάβει την απόφαση µε την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσµα 
της δηµοπρασίας είναι υποχρεωµένος, να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, µέσα σε 
προθεσµία όχι µεγαλύτερη των 35  ηµερών, από της κοινοποίησης της ανωτέρω απόφασης, 
για την υπογραφή της σύµβασης. 



Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος άµεσα µετά την έκδοση του πιστοποιητικού του ΕΣΡ ενηµερώνει 
την Υπηρεσία και προσέρχεται στο δήµο σε ηµεροµηνία που θα οριστεί από κοινού µε το 
∆ήµο Χερσονήσου και σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 35 ηµερών, από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης της κατακύρωσης του διαγωνισµού µε τα στοιχεία που 
είναι απαραίτητα για την υπογραφή της σύµβασης και αναφέρονται παρακάτω. 
1. Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του εκπροσώπου του Αναδόχου (και του αναπληρωτή του), που 
θα υπογράψει και τη Σύµβαση.  
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας. 
3. Σε περίπτωση κοινοπραξίας,  έγγραφο σύστασης της σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 
4. το κατά νόµο αναγκαίο πιστοποιητικό διαφάνειας του επιλεγέντος υποψηφίου από το 
Εθνικό συµβούλιο ραδιοτηλεόρασης. 
5. Περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρµόδια υπηρεσία για τις παρεχόµενες υπηρεσίες του 
Αναδόχου. 
 
Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών και εφόσον έχει εξασφαλιστεί και το θετικό 
πόρισµα ελέγχου της νοµιµότητας της διαδικασίας από το Ελεγκτικό συνέδριο υπογράφεται η 
σύµβαση.  
Η σύµβαση µπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα από το διάστηµα των 35 ηµερών εφόσον 
συµφωνούν και οι δύο συµβαλλόµενοι.  
Εάν δεν καταστεί δυνατή η υπογραφή της σύµβασης εντός της προθεσµίας  των 35 ηµερών 
από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης µε υπαιτιότητα του Ελεγκτικού Συµβουλίου 
ή του Εθνικού συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης η σύµβαση υπογράφεται αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση των ελέγχων από τις δύο παραπάνω αρχές και την έκδοση των πορισµάτων- 
βεβαιώσεων.  
Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης καθορίζεται σε σχετική πρόσκληση που 
γίνεται µαζί µε την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης. 
Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα µε υπαιτιότητα του κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις και καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής του υπέρ  του ∆ήµου.       
Σε περίπτωση έκπτωσης ή /και απώλειας κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση του αναδόχου ή 
/και άρνησης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κατακυρώσει τις υπηρεσίες στον επόµενο κατά 
σειρά µειοδότη.  
Η Υπηρεσία µπορεί να διακόψει την παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου, σύµφωνα µε τους 
όρους της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο Νοµικό πλαίσιο 
 
Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού και την εκτέλεση της Σύµβασης τα συµβατικά τεύχη 
διέπονται, ερµηνεύονται και συµπληρώνονται από τις ακόλουθες διατάξεις: 
Το Ν. 1797/88, Ν 3316/05, την Οδηγία 2004/18 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως ισχύει µε το Π.∆. 60/07), Π.∆. 346/98 όπως ισχύει , 
το Π.∆. 18/00, το Π.∆. 28/80, τον ισχύοντα δηµοτικό και κοινοτικό κώδικα (Νόµος 
3463/2006),  τον  Ν. 2522/1997 , την ΥΑ 11389/8-3-93 την ΚΥΑ 114218/97 , την ΚΥΑ 
50910/2727/03 , την Υπουργική Απόφαση 2043748/519/0026/89 , την εγκύκλιο 14873/395 4-
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ΑΡΘΡΟ 22ο Λοιπά στοιχεία διαγωνισµού 
 
Για την επικοινωνία του  ∆ήµου µε τους διαγωνιζόµενους πρέπει αυτοί µε δήλωσή τους να 
ορίσουν υπεύθυνο και να δώσουν τα πλήρη στοιχεία του, έτσι ώστε να µπορεί ο ∆ήµος  να 
έλθει άµεσα και χωρίς καθυστέρηση σε επαφή µαζί του.(ορίζοντας και τον αριθµό του ΦΑΞ )  
Όλες οι επικοινωνίες προφορικές ή γραπτές µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των 
διαγωνιζόµενων θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης τυχόν αντιρρήσεις κατά του 
αποτελέσµατος οποιασδήποτε φάσης του διαγωνισµού θα υποβληθούν στην Ελληνική 
γλώσσα. 
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 των νοµικών προσώπων, θα πρέπει να 
υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης 
των νοµικών προσώπων  για το σκοπό αυτό και έχει τη δυνατότητα να το δεσµεύσει. Εφόσον 
οι δηλώσεις αυτές δεν κατατίθενται αυτοπρόσωπα θα πρέπει να θεωρείται η γνησιότητα της 
υπογραφής των φυσικών προσώπων από δηµόσια αρχή (δια ποινής αποκλεισµού ). 
Τον ανάδοχο των εργασιών, βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου, τρίτων, 
εισφορές Ι.Κ.Α. κ.λ.π. που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού που 
αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του 
διαγωνισµού αρχικού και επαναληπτικού, όπως επίσης και τα έξοδα του συµφωνητικού µετά 
των απαραίτητων αντιγράφων βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο ο διαγωνισµός έχει οριστικά 
κατακυρωθεί. Οι αποδείξεις καταβολής αυτών επισυνάπτονται απαραίτητα σαν 
δικαιολογητικά στην πρώτη πιστοποίηση πληρωµής του αναδόχου. 
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο των εργασιών. 
Προκαταβολή δεν θα δοθεί. Τυχόν εναλλακτικές προσφορές που θα υποβληθούν δεν γίνονται 
δεκτές. 
Περίληψη της παρούσας αποστέλλεται προς δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ, στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο. 
Εγκρίνεται το ακόλουθο ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ το 
οποίο θα χορηγείται στους ενδιαφερόµενους αριθµηµένο, σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από την 
υπηρεσία και το οποίο οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν στην οικονοµική τους προσφορά.  
 



 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

α/α Περιγραφή εργασιών Προσφερόµενη 
τιµή (αριθµητικά) 

Προσφερόµενη 
τιµή (ολογράφως) 

1 Χειρονακτικός καθαρισµός    
2 Μηχανική οδοσάρωση    
3 Πλύσιµο κάδων απορριµµάτων    
4 Πλύσιµο οδών , πλατειών και πεζοδροµίων    
5 Καθαρισµός πρανών     
6 Εργασίες πρασίνου   
7 Καθαρισµός δηµοτικών , επαρχιακών 

δρόµων και Εθνικών δρόµων [ Ε90 , Ε92] 
που διασχίζουν το δήµο και 
συµπεριλαµβάνονται εντός των διοικητικών 
ορίων του 

  

8 Αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων και 
απορριµµάτων  

  

9 Αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων και 
µεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Α.  

   

10 Αποκοµιδή ανακυκλώσιµων απορριµµάτων     
    
 ΣΥΝΟΛΟ   
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ   

 
 

          
Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Οικονοµικών υπηρεσιών 
 
 

Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 
    

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 
2. Εφηµερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης 
• Γενική ∆ηµοπρασιών 
• Κέρδος  
3. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 
• Νέα Κρήτη      (ηµερήσια) 
• Πατρίδα           (ηµερήσια) 
• Πολιτεία          (εβδοµαδιαία) 



 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
2. Φ.Β3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ.Ε.∆. 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
 
 

Βασιλάκης Νικόλαος 


