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Ανάδοχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΜΕ ∆.Τ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HELESSI  

 

 

Σήµερα την  4η    του µηνός Μαΐου του έτους 2012  οι παρακάτω 

συµβαλλόµενοι: 

 

1. Ο ∆ήµος Χερσονήσου, Νοµού Ηρακλείου που εκπροσωπείται νόµιµα 

από το ∆ήµαρχο του κ. ∆οξαστάκη Ζαχαρία  και στην παρούσα από τον 

Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Μαστοράκη, 

εξουσιοδοτούµενο, (σύµφωνα µε την αρίθµ. 1/3-1-2011απόφαση κ. 

∆ηµάρχου σχετική  µε τον ορισµό Αντιδηµάρχων, όπως συµπληρώθηκε 

µε την αρίθµ. 54/20-9-2011 απόφαση κ. ∆ηµάρχου), απ’ αυτόν 

καλούµενος στο εξής εργοδότης.  

2. H εταιρεία Ελληνική Βιοµηχανία  Περιβαλλοντικών Συστηµάτων 

ΑΕΒΕ µε δ.κ. στην ελληνική γλώσσα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» και 

στην αγγλική γλώσσα «HELESI» , ∆/νση Αγίου Ιωάννου 19, 25100 

Αίγιο , που εκπροσωπείται για την υπογραφή της σύµβασης, νόµιµα 

(σύµφωνα µε το πρακτικό αρ.  1792/2-5-2012) από τον κύριο Νικόλαο 

Χουµά του Ιωάννη µε ΑΤ ΑΖ 962893 καλούµενη στο εξής ανάδοχος,  

 

έχοντας υπόψη: 

1. Το Π∆ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης», 

2. Το ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (   Ν. 3463/2006 ), 

3. Το Π.∆. 346/12-10-98 (ΦΕΚ 230 Α') :  Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 

1992,  
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4. Την οδηγία 2004/18 [προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει µε το Π∆ 60/2007], 

5. Της ΚΥΑ 114218/97 "Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 

γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων", 

6. Των σχετικών Νόµων, Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών 

Αποφάσεων που αφορούν το Περιβάλλον και την ∆ιαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων γενικότερα, 

7. Τον Ν. 3979/2011 άρθρο 61 [ΦΕΚ 138/16-6-2011/Τ. Α],  

8. Την Απόφαση του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  479/2011  που αφορά 

στην έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών “Αποκοµιδή απορριµµάτων 

και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ∆ηµοτικών – Τοπικών 

Κοινοτήτων  του ∆ήµου  Χερσονήσου” για το χρονικό διάστηµα από 

01/03/2012 έως 31/12/2014, 

9. Την Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  716/2011 που αφορά τη 

σύνταξη των όρων για την εκτέλεση των υπηρεσιών “Αποκοµιδή 

απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των 

∆ηµοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων  του ∆ήµου  Χερσονήσου”  για 

το χρονικό διάστηµα από 01/03/2012 έως 31/12/2014,   

10. Την περιληπτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση 

σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε αρ. πρωτ.  31509/09-11-2011,  

11. Την αναλυτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση 

σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε αρ. πρωτ. 31509/09-11-2011,   

12. Το διαβιβαστικό περιληπτικής διακήρυξης στις εφηµερίδες και ΦΕΚ 

(ΑΠ 32120/16.11.2011 ), 

13. Το αποδεικτικό παραλαβής περιληπτικής διακήρυξης στην επίσηµη 

εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

14. ∆ηµοσιεύσεις περιληπτικής διακήρυξης στην ΕΤΚ και τις 

εφηµερίδες  Νέα Κρήτη, Πατρίδα , Γενική ∆ηµοπρασιών ,  Κέρδος 

και Πολιτεία,  

15. Το από 27/12/2011 πρακτικό διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαµηλότερη τιµή, 

16. Την οικονοµική προσφορά της αναδόχου όπως αυτή βελτιώθηκε µε 

την από 28-12-2011 νεότερη, 

17. Την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής   795/2011  για την 

έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας  για την εκτέλεση των υπηρεσιών 

“Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων 

των ∆ηµοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων  του ∆ήµου  Χερσονήσου” 

για το χρονικό διάστηµα από 01/03/2012 έως 31/12/2014,    

18. Την υπεύθυνη δήλωση του  Προέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου 

της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ” κατά την έννοια 

του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 , όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, 
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19. Το µε αριθµ. Πρωτ. 52/2-1-2012 έγγραφο του ∆ήµου Χερσονήσου 

προς το Ελεγκτικό Συνέδριο  µε θέµα “Προσυµβατικός έλεγχος 

νοµιµότητας σχεδίου σύµβασης του ∆ήµου Χερσονήσου”,  

20. Την από 3/2/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ζ’ Κλιµακίου)  

µε αρίθµ. 75/2012,  

21. Την αρίθµ. 1140/2012 απόφαση του VI τµήµατος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου,  

22. Το µε αρίθµ. Πρωτ.  11157/27-4-2012 έγγραφο του ∆ήµου 

Χερσονήσου προς  την  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΕΒΕ µε τον διακριτικό 

τίτλο στα ελληνικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ και στα αγγλικά HELESI, 

23. Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του εκπροσώπου της αναδόχου 

εταιρείας, 

24. Την Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

της αναδόχου και  

25. Την Νο 388696 εγγυητική επιστολή µε ηµεροµηνία έκδοσης 

3/5/2012, ποσού 426.000,00 € της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 

       

             συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τους όρους της παρούσας 

εργολαβικής σύµβασης: 

 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την πιο πάνω αναφερόµενη ιδιότητα του 

αναθέτει στη δεύτερη των συµβαλλοµένων την εκτέλεση του έργου 

“Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των 

∆ηµοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων  του ∆ήµου  Χερσονήσου” για το χρονικό 

διάστηµα από 4/5/2012 έως 31/12/2014   µε τους παρακάτω όρους:  

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  
 

Η συνολική δαπάνη είναι  7.995.108,03 €  ( επτά εκατοµµύρια εννιακόσιες 

ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν οκτώ ευρώ και τρία λεπτά ) πλέον ΦΠΑ 13% 

1.039.364,04 € (ένα εκατοµµύριο τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα 

τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά) ήτοι συνολική δαπάνη 9.034.472,07 € 

(εννέα εκατοµµύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα δύο 

ευρώ και επτά λεπτά), σύµφωνα και µε την υποβληθείσα προσφορά της 

Αναδόχου.   

Η δαπάνη  θα καλυφθεί από πόρους του ∆ήµου Χερσονήσου και συγκεκριµένα 

για το οικονοµικό έτος 2012 ποσό  1.986.258,47 € πλέον ΦΠΑ 13 % 

258.213,60 € σύνολο 2.244.472,07 €  από τον Κ.Α. 6117.001  του 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου ενώ για τα έτη 2013   και 2014  θα 

προβλεφθεί  δαπάνη 3.004.424,78 €   πλέον ΦΠΑ 13% 390.575,22 € σύνολο 

3.395.000,00 €, για κάθε έτος  στους  προϋπολογισµούς   οικονοµικών ετών 

2013 και 2014 αντίστοιχα. 
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ΑΡΘΡΟ 2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

H συµβατική διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών καθορίζεται από την   

4/5/2012 έως 31/12/2014, συνολική διάρκεια 31µηνών και 28 ηµερών. 

    

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών µε τον 

ανάλογο εξοπλισµό την  4/5/2012. 

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα € 10.000,00 (δέκα χιλιάδες  

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο ανάδοχος, κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της δαπάνης  για 

εκτέλεση των εργασιών, χωρίς τον Φ.Π.Α. δηλαδή 426.000,00  €.   

Η εγγυητική επιστολή είναι της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ συνολικής αξίας 

426.000,00  €   µε αριθµό 388696 της 3/5/2012 και η οποία  έχει εκδοθεί 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 5 της αναλυτικής διακήρυξης (µε αρ. 

31509/09.11.2011)        

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά τον χρόνο 

εγγύησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Γενικά στο αντικείµενο του Αναδόχου περιλαµβάνονται η παροχή υπηρεσιών 

αποκοµιδής και µεταφοράς των αστικών και ογκωδών απορριµµάτων στον 

Χώρο της Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), εντός του ωραρίου 

λειτουργίας του, από όλες τις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες  του ∆ήµου 

Χερσονήσου, τις ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. Ο  

καθαρισµός των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, ο καθαρισµός των λοιπών 

κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδροµίων, πεζόδροµων)  όλων των 

τοπικών και δηµοτικών διαµερισµάτων, το πλύσιµο των κάδων, το πλύσιµο 

οδών και πλατειών και οποιαδήποτε άλλη εργασία ζητηθεί από τον Εργοδότη 

που αφορά στον καθαρισµό των κοινοχρήστων χώρων. Η κατανοµή του 

προσωπικού ανά τοµέα εργασίας 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: 
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1. Χειρωνακτικός καθαρισµός  

1.1 Για την ∆.Ε. Χερσονήσου, η οδοσάρωση θα πραγµατοποιείται στους 

κεντρικούς δρόµους και τις πλατείες στον  οικισµό  Λιµένα Χερσονήσου (Ελ. 

Βενιζέλου και παράπλευροι, Αγίας Παρασκευής και παράπλευροι, Ναυάρχου 

Νεάρχου και παράπλευροι και 25
ης

 Μαρτίου και παράπλευροι), στο οδικό 

δίκτυο των οικισµών Πισκοπιανού, Κουτουλουφαρίου, Ανισαρά, Αγκισαρά, 

Χατζανών, Αγριανών , Ανάληψης, Ποταµιών, Σφενδυλίου, Αβδού, Γωνιών και 

Κεράς, 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 (6) 

οδοκαθαριστές την πρωινή βάρδια και δύο (2) την απογευµατινή βάρδια. 

Επίσης θα διενεργείται η καθαριότητα µε καθηµερινή (7 ηµέρες την εβδοµάδα) 

απογευµατινή βάρδια στους κεντρικούς δρόµους του οικισµού Λιµένα 

Χερσονήσου (Ελ. Βενιζέλου, Αγίας Παρασκευής και 25
ης

 Μαρτίου) κατά το 

χρονικό διάστηµα από 1/4 έως 30/9. 

1.2. Για την ∆.Ε. Μαλίων , η οδοσάρωση θα πραγµατοποιείται στους 

κεντρικούς δρόµους και πλατείες  των οικισµών Μαλίων,  Σταλίδας, Μοχός 

και Κρασίου. Επίσης θα διενεργείται η καθαριότητα µε καθηµερινή (7 ηµέρες 

την εβδοµάδα) απογευµατινή βάρδια στους κεντρικούς δρόµους της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μαλίων και στον οικισµό Σταλίδας  της ∆.Κ. Μοχού 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 (5) οδοκαθαριστές και από 1/5 έως 30/9 µε έξι (6) οδοκαθαριστές την 

πρωινή βάρδια και δύο (2) την απογευµατινή βάρδια.  

1.3. Για την ∆. Ε. Γουβών και ∆.Ε. Επισκοπής η οδοσάρωση θα 

πραγµατοποιείται στους κεντρικούς δρόµους και πλατείες των οικισµών 

Γουβών, Κάτω Γουβών,  Γουρνών, Ανώπολης, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανού 

Κάµπου, Ελιάς, Καρτερού και Επισκοπής.  Επίσης θα διενεργείται 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.  

1.4. Η οδοσάρωση  και ο γενικότερος  καλλωπισµός  στους οικισµούς της 

Ενδοχώρας της ∆. Ε. Γουβών (Σκοτεινού, Κόξαρης, Καλού Χωριού, 
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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.  

1.5. Επί πλέον θα γίνεται καθαρισµός – ευπρεπισµός των χώρων των παιδικών 

χαρών, κοιµητηρίων και του περιβάλλοντα χώρου 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 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 ως και στα πεζοδρόµια της οδού Ελ. 

Βενιζέλου, 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 και συνεννόηση µε την ανάδοχο εταιρεία . 
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 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), και των παράπλευρων αυτών, 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 το καθένα. 

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 το καθένα, για το σύνολο 

του ∆ήµου, από 1/1 έως 31/12, πέντε (5)  ηµέρες την εβδοµάδα. 

9. Αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων  

9.1. 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, σε πρωινή βάρδια και από 1/5 έως 30/10 µε τρία (3) οχήµατα.  Από 

1/3 έως 31/10 θα χρησιµοποιεί  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 3m
3
, µε έναν εργάτη,  θα χρησιµοποιείται για την 

αποκοµιδή απορριµµάτων στους στενούς δρόµους  της ∆ηµοτικής  Κοινότητας 

Λιµ. Χερσονήσου.  
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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. 

9.2. 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, σε πρωινή βάρδια και από 

1/4  έως 31/10 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 3 m
3
, µε έναν εργάτη,  θα χρησιµοποιείται 

για την αποκοµιδή απορριµµάτων στους στενούς δρόµους  της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας  Μαλίων. 

9.3. Για τη ∆.Ε. Γουβών και ∆.Ε. Επισκοπής, στους οικισµούς 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  

10.1. 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).   

 

10.2. 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. 

10.3. Για την ∆.Ε. Γουβών και ∆.Ε. Επισκοπής, στους οικισµούς Γουβών, 

Κάτω Γουβών,  Γούρνες, Ανώπολη, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανός Κάµπος, Ελιά, 

Σκοτεινού, Κόξαρης, Καλού Χωριού, Βοριτσίου, Χαρασού, Κάτω Βάθεια, 
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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 :  
1. Συνεχής παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης των 

εργασιών που διενεργούνται 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. 

2. Αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων και προβληµάτων που τυχόν θα 

προκύψουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των εργασιών. 

3. Κατάρτιση συστήµατος αποτελεσµατικού ελέγχου της φυσικής 

προόδου του συνόλου των εργασιών. 

4. Κατάρτιση προγράµµατος ενεργειών ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για 

περιβαλλοντικά θέµατα. 

5. Σχεδιασµός  και προγραµµατισµός  της βέλτιστης περιβαλλοντικής 

απόδοσης των εργασιών κατά την σταδιακή εκτέλεση και 

ολοκλήρωσή τους. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Κατάρτιση προγράµµατος ποιότητας των εργασιών, σχεδίου 

ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ), καθώς και φακέλου ασφάλειας και 

υγείας (ΦΑΥ). 

9. Χρησιµοποίηση εγκεκριµένου εξοπλισµού από το Υπουργείο 

Μεταφορών και Επικοινωνίας, και  ορθολογική χρησιµοποίηση 

αυτού. 

10. Τήρηση ηµερήσιου ηµερολογίου εκτέλεσης εργασιών και  υποβολή, 

ανά εβδοµάδα, αυτού στον Εργοδότη. 

11. 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. 

12. Εβδοµαδιαία υποβολή της κατάστασης του προσωπικού, των ωρών 

εργασίας αυτού και στον τοµέα που απασχολήθηκαν [στο τέλος της 

εβδοµάδας].  

ΑΔΑ: Β499ΩΗΜ-5ΥΕ



  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

    

 11 

13. Υποβολή  µηνιαίας   Έκθεση Συνολικής ∆ραστηριότητας του 

Αναδόχου [ τέλος κάθε µήνα]. 

14. 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.   

15. Πρόσληψη και απασχόληση, κατά το δυνατόν,  προσωπικού  που 

είναι δηµότες ή κάτοικοι   του ∆ήµου µας.  

16. 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 6
ο
   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. έκαστου 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 ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει , τον  παρακάτω µηχανολογικό 

εξοπλισµό και οχήµατα : 

1. τρία (3)  απορριµµατοφόρα ελάχιστης χωρητικότητας 16 m
3 

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 m
3
 µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας 

και µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων 240 έως 1.100 lit.  

3. δύο (2) µικρά απορριµµατοφόρα ανοιχτού τύπου µικρών διαστάσεων 

χωρητικότητας 1,5 έως 3 m3. 

4. ένα (1)  πλυντήριο κάδων χωρητικότητας σε καθαρό νερό τουλάχιστων 

4 m
3
  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. 
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7. είκοσι πέντε [25]   πλήρως εξοπλισµένα καρότσια για τους 

οδοκαθαριστές. 

8. ∆ιακόσιους [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 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 προσκοµίζονται τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά, 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.  

Εκτός από τον αναφερόµενο παραπάνω  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 
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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. 

 

Περαιτέρω θα πρέπει να διαθέτει ειδικό επιστηµονικό προσωπικό της 

ειδικότητας που τυχόν απαιτείται κάθε φορά, για την αντιµετώπιση εντελώς 
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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 και 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 
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είναι ενηµερωµένο για το ιστορικό του αντικειµένου µε το οποίο θα 

απασχοληθεί και δεν δικαιολογείται απασχόληση για ενηµέρωσή του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
  
Εκτέλεση Σύµβασης, Όργανα και Τρόποι Παροχής Υπηρεσιών 

του Αναδόχου 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της σύµβασης την 

Παρασκευή 4 Μαΐου 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 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., φόροι και τέλη 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. 
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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. 
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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 8
Ο 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά στο τέλος κάθε µήνα.   

 

Κάθε τέλος του µήνα θα συντάσσεται από τον ανάδοχο, βεβαίωση εκτέλεσης 

εργασιών για τον προηγούµενο µήνα, µε αναλυτική κατάσταση για το 

προσωπικό το οποίο απασχολεί ο ανάδοχος και για την εκτέλεση της 

συγκεκριµένης εργασίας. 

 

 Η βεβαίωση θα υποβάλλεται στις υπηρεσίες του δήµου και θα ελέγχεται 

από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα ορίσει µε απόφαση του 

ο ∆ήµαρχος ή ο νόµιµος αντικαταστάτης αυτού 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, το αργότερο εντός δέκα (10)  ηµερών από την 

υποβολή της και την έκδοση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής.  

 

 Η αποζηµίωση του αναδόχου για τις παρεχόµενες υπηρεσίες εκάστου 

µηνός θα καταβάλλεται µε χρηµατικό  ένταλµα στο τέλος κάθε µήνα ύστερα 

από τη σύνταξη του πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης. 

    

 Ειδικότερα, δεδοµένης της υπογραφής και έναρξης της παρούσης 

σύµβασης την 04-05-2012, η συµβατική αµοιβή του αναδόχου για το υπόλοιπο 

του µηνός Μαΐου 2012, θα ανέλθει στο ποσό των 233.677,36 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

(13%) ποσού 30.378,06 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 264.055,42 ευρώ και για 

ΑΔΑ: Β499ΩΗΜ-5ΥΕ



  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

    

 18 

τους υπόλοιπους 31 µήνες της συµβατικής διάρκειας, το ποσό αµοιβής 

µηνιαίως θα ανέρχεται σε 250.368,73 ευρώ πλέον ΦΠΑ (13%) ποσού 

32.547,93 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 282.916,66 ευρώ. 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 η µηνιαία βεβαίωση εκτέλεσης 

εργασιών συνοδευόµενη από το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής της αρµόδιας Επιτροπής 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) και ότι 

άλλο προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο

 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 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., 
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• 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 [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.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο 

ΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ, 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 

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.   
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ΑΡΘΡΟ 11
Ο 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 

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 12 
Ο

  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 

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 € 10.000,00 (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 χιλιάδων  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 
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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 13
Ο

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

∆ιαφορές που τυχόν θα ανακύψουν µεταξύ των συµβαλλοµένων και θα 

αφορούν στην ερµηνεία και την εφαρµογή της παρούσας συµβάσεως ή σε 

ενδεχόµενα κενά αυτής, υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των 

δικαστηρίων του Νοµού Ηρακλείου. 

 

Η παρούσα σύµβαση είναι δυνατόν να συµπληρώνεται ή να τροποποιείται 

µόνο κατόπιν εγγράφου συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών, 

απαγορευµένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου.  

 

ΑΡΘΡΟ 14
Ο 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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 4-4-06 

του ΥΠ.ΟΙΚ. και την εγκύκλιο 1/18-1-2006 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΕΓΓΡΑΦΑ  ∆ΙΕΠΟΝΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) 

 

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύµβαση, προσαρτώνται σ’ αυτήν και 

αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο µε τη σύµβαση, υπό την 

έννοια, ότι δεν ρυθµίζεται στη σύµβαση, συµπληρώνεται από τα 

προσαρτώµενα σ’ αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο 

µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις. 

Είναι δε τα εξής :  

1. ∆ιακήρυξη υπ’ αρίθµ. 31509/9-11-2011. 

2. Τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

3. Οικονοµική προσφορά του αναδόχου (αρχική και συµπληρωµατική)  

 

ΑΡΘΡΟ 16
Ο

  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

16.1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους του όρους που 

αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και 

συνηµµένα εδώ έγγραφα του διαγωνισµού, των οποίων όλων ανεξαρτήτως 

αυτή έλαβε γνώση και µε τα οποία συµφωνεί. 
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16.2. Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου όλες τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση, φέρει δε την ευθύνη για την 

επίτευξη του συµβατικού σκοπού. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση 

του υπό ανάθεση έργου, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και 

επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 

 

16.3. Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι 

αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, 

θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή. 

 

 Αφού συµφώνησαν αυτά οι συµβαλλόµενο, συνετάχθη η παρούσα, 

αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε το κείµενο της σύµβασης . Οι δύο 

συµβαλλόµενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα αυτής. . Ο ανάδοχος 

κράτησε δύο αντίγραφα ενώ τα υπόλοιπά δύο κρατήθηκαν από τον εργοδότη.  

 

 

 

Για το ∆ήµο Χερσονήσου 

Μ.Ε.∆ 

 

 

 

 

 

Για την ανάδοχο Εταιρεία  

Ελληνική Βιοµηχανία  

Περιβαλλοντικών Συστηµάτων 

ΑΕΒΕ 

 

 

 

Ιωάννης Θ. Μαστοράκης  

Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 Νικόλαος Ιωάννη Χουµάς 
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