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1. ΓΕΝΙΚA

1.1 Αντικείμενο

Το παρόν τεύχος της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Ε.Σ.Υ.) αφορά τους 
ειδικούς  συμβατικούς  όρους,  με  βάση  τους  οποίους,  σε  συνδυασμό  με  τους  όρους  των 
λοιπών  τευχών  του  διαγωνισμού,  θα  εκτελεστεί  από  τον  ανάδοχο  που  θα  αναδειχτεί,  η 
ανατιθέμενη υπηρεσία της καθαριότητας των  Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Χανίων για 
ένα  έτος από την υπογραφή της σύμβασης .

Το αντικείμενο των υπηρεσιών, που περιγράφεται αναλυτικά στα ειδικά παραρτήματα κάθε 
χωριστής εργασίας περιλαμβάνει εργασίες σάρωσης, αποψίλωσης, ασβεστόχρωσης οδών και 
πλατειών, καθαρισμό λαϊκών αγορών, πλύσιμο πεζοδρομίων και πλατειών, πλύσιμο κάδων 
απορριμμάτων, εκχωμάτωση ρείθρων, αποξήλωση αφισών, κόψιμο κλαδιών (που εμποδίζουν 
κυκλοφορία – ορατότητα οδών) καθαρισμό δημοτικών γυμναστηρίων, καθαρισμό τουαλετών 
σε ακτές και κοινόχρηστων τουαλετών σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, και διάθεσης – 
μεταφοράς-   καθαρισμό χημικών τουαλετών λαϊκών αγορών. 

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού,  καταρτίζεται  η σχετική 
σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του ανάδοχου σύμφωνα με το παρόν 
και  τα επιμέρους Παραρτήματα και  ρυθμίζει  όλες τις  λεπτομέρειες  για την εφαρμογή της 
κατακύρωσης.

Το  συμφωνητικό  καταρτίζεται  στην  ελληνική  γλώσσα,  με  βάση  τους  όρους  που 
περιλαμβάνονται  στη  Διακήρυξη  και  στα  λοιπά  τεύχη  του  διαγωνισμού  καθώς  και  στην 
προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει 
όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της Αναλυτικής Διακήρυξης και της παρούσας.

Η σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση της υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την προκήρυξη.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

1. Έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της υπηρεσίας, την τελευταία ημέρα του δωδέκατου μήνα 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

2. Έγινε  η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος,  αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

3. Εκπληρώθηκαν  και  οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση.

Ο μειοδότης, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας  μετά την ανακοίνωση της 
έγκρισης  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  από  τον  προσυμβατικό  έλεγχο  του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1 Μέτρα ασφάλειας – Αποφυγή ατυχημάτων – προστασία Περιβάλλοντος
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  σε 
οποιαδήποτε τρίτο και την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
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Σχετικά  με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε 
σχετική μελέτη ( σήμανση εργασιών κ.λ.π. ).
Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε 
άλλων έργων ή εργασιών του Δημόσιου τομέα. Να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές 
και εκμετάλλευση και να αποκαθιστά με ευθύνη του κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας. Να 
εφοδιάζει  το  προσωπικό  του  με  τα  προβλεπόμενα  για  κάθε  εργασία  μέσα  ατομικής 
προστασίας.
Να τηρεί  και  να είναι  πάντα ενημερωμένος  ο φάκελος περί υγιεινής και  ασφάλειας  των 
εργαζομένων όπως ορίζεται στο Π.Δ 305/1996.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου έχει τη δυνατότητα:

Α) να απαγορεύσει τη χρήση κάθε εργαλείου ή μηχανήματος που κρίνεται ακατάλληλο 
για την εργασία που προορίζεται ή που δεν παρέχει ασφάλεια στο έργο και το 
προσωπικό.

Β) να δώσει εντολή στον ανάδοχο να απομακρύνει από το έργο προσωπικό που δεν 
είναι έμπειρο για την εκτέλεση κάποιας εργασίας.

3.2 Εργασίες σάρωσης – αποψίλωσης – ασβεστόχρωσης

Με τις εργασίες σάρωσης, αποψίλωσης και ασβεστόχρωσης όλων των οδών και πλατειών του 
Δήμου Χανίων, προβλέπονται:
α. εργασίες αποψίλωσης ρείθρων, πεζοδρομίων, δέντρων από παράσιτα και παραφυάδες. 

Θα προηγηθεί  απομάκρυνση φερτών υλικών  και  χωμάτων όπου υπάρχουν,  από τις 
παρειές των οδών   και στην συνέχεια θα ακολουθήσει  η  ασβεστόχρωση των ρείθρων, 
τα  παραγόμενα υλικά της αποψίλωσης και σάρωσης θα τοποθετούνται εντός πλαστικών 
σάκων,  θα  μεταφέρονται  στους  πλησιέστερους  κάδους  απορριμμάτων  και  θα 
απομακρύνονται για τελική διάθεση στην υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει  πλησίον  κάδος  απορριμμάτων  οι  σάκοι  θα  απομακρύνονται  αυθημερόν  με 
ευθύνη του ανάδοχου, στους πλησιέστερους κάδους,

β. το άδειασμα όλων των καλαθιών απορριμμάτων, την αλλαγή σακούλας και καθάρισμα 
εξωτερικά του καλαθιού αν απαιτείται,

γ. την συχνή και επιμελή καθαριότητα γύρω από τους κάδους απορριμμάτων,
δ. τον  καθαρισμό,  ασβεστόχρωση  και  ότι  άλλο  απαιτείται  στους  χώρους  όπου  θα 

πραγματοποιηθούν  εκδηλώσεις  την  προηγούμενη  και  την  επόμενη  μέρα  της 
εκδήλωσης,

ε. τον καθαρισμό, ασβεστόχρωση και ότι άλλο απαιτείται σε κάθε συνοικία και / ή οικισμό 
που πανηγυρίζει, την παραμονή της εορτής,

στ. την σάρωση, αποψίλωση, καθαρισμό σε πάρκα, μνημεία, παιδικές χαρές,
ζ. το  κόψιμο  κλαδιών  που  εμποδίζουν  την  κυκλοφορία  (ορατότητα  οδών),  μετά  από 

υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας,
η. την  απομάκρυνση  αφισών,  πανό,  αεροπανό  που  τοποθετούνται  εκτός  των 

προβλεπόμενων για το λόγο αυτό ταμπλό, 
θ. ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση παρέμβαση σε τυχόν απρόβλεπτα περιστατικά που 

προήλθαν από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και χρήζουν καθαρισμού και σάρωσης.
ι.      Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων

3.3 Μηχανική σάρωση
Η μηχανική σάρωση θα εκτελείται με μηχανικό αυτοκινούμενο σάρωθρο σε όλες τις οδούς 
του Δήμου σε κυκλικό επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα το οποίο εκπονεί το τμήμα Αποκομιδής 
Απορριμμάτων
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4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.1 Ο  ανάδοχος  παραδίδει  στην  επιβλέπουσα  υπηρεσία  (Δ/νση  Περιβάλλοντος 
Πρασίνου & Καθαριότητας –ΔΠΠΚ) τιμολόγιο με το ένα δωδέκατο της ετήσιος 
δαπάνης  κάθε  τριάντα  ημέρες.  Η  υπηρεσία  διαβιβάζει  το  τιμολόγιο  του 
ανάδοχου στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, συνημμένο με βεβαίωση του 
επιβλέποντος  και  του  Προϊσταμένου  του  αρμόδιου  Τμήματος  της  ΔΠΠΚ, 
Θεωρημένη  από  το  Διευθυντή  της  επιβλέπουσας  υπηρεσίας,  με  την  οποία 
βεβαιώνεται  ότι  οι  αναφερόμενες  εργασίες  στο  πρόγραμμα  εργασιών 
εκτελέστηκαν στο ακέραιο εντός τριών εργασίμων ημερών.

 Τα  τμήματα  Καθαριότητας  της  ΔΠΠΚ  του  Δήμου  θα  ελέγχουν  την  πιστή 
τήρηση των όρων της σύμβασης καθαριότητας καθημερινά. Εάν διαπιστωθεί 
από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Χανίων παράλειψη ή πλημμελής 
εκτέλεση  εργασιών  τότε  θα  μειώνεται  η  αποζημίωση  του  αναδόχου  στο 
πενταπλάσιο  των  εργασιών  που  παρέλειψε.  Η  εκτίμηση  θα  γίνεται  από  τις 
υπηρεσίες του Δήμου Χανίων. Εάν ο ανάδοχος επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες 
παραλείπει ή πλημμελώς εκτελεί την εργασία του, τότε ο Δήμος Χανίων μπορεί 
να τον κηρύξει έκπτωτο και να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
καθώς και να αναθέσει την υπηρεσία σε άλλο συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.

4.2  Ο  ανάδοχος  φέρει  ακέραια  την  ευθύνη  για  την  τήρηση  των  όρων της  σύμβασης. 
Οποιαδήποτε μεταβολή ή παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη με το μέγεθος και τη 
διάρκεια της παράβασης. Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον 
ανάδοχο,  τότε  η  αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  επιβάλει  μονομερώς  στον  ανάδοχο 
ποινική ρήτρα, η οποία εξαρτάται από τη βαρύτητα της παράβασης των όρων. 

4.3 Σε  περίπτωση  επανειλημμένης  παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων και η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δήμου Χανίων.

4.4 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης,  εφόσον ο  ανάδοχος δεν  καταθέσει  το  απαιτούμενο  ποσό.  Σε  περίπτωση 
ένωσης, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

4.5 Όταν  η  Δ/νση  Περιβάλλοντος  Πρασίνου  &  Καθαριότητας   του  Δήμου  Χανίων 
διαπιστώσει παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του Ν. 3863/10 κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης  της  υπηρεσίας  καθαριότητας,  η  σύμβαση  καταγγέλλεται.  Όταν  οι 
παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη 
σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών 
οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

5. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος μετά από έγγραφη αναφορά-εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος πρασίνου & καθαριότητας:

5.1 Αν δεν  προσέρχεται  μέσα  στην  προθεσμία  που του  ορίστηκε  για  να  υπογράψει  τη 
σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  ή  την 
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλείται  να υπογράψει  τη σύμβαση ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος. 
Έκπτωτος  επίσης  κηρύττεται  κατόπιν  επανειλημμένης  παράβασης  των υποχρεώσεων 
του όπως απορρέουν από τη σύμβαση, τα τεύχη του διαγωνισμού και τη διακήρυξη. 
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Έκπτωτος, επίσης, κηρύσσεται ο ανάδοχος κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 
28/1980.

5.2 Ο  ανάδοχος  δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  ή  την  ανάθεση  ή  τη 
σύμβαση όταν:

α. Η  σύμβαση  δεν  υπογράφτηκε  ή  η  υπηρεσία  δεν  εκτελέστηκε  χωρίς  δική  του 
υπαιτιότητα.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

5.3 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή 
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, κατά περίπτωση.

β. Εκτέλεση  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  σε  βάρος  του  εκπτώτου  αναδόχου, 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/1980. 
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Δήμου Χανίων ή τυχόν διαφέρον 
που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με τη παρ.7 
του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/1980. 

5.4 Σε περίπτωση που η εκτέλεση της υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται με 
τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες 
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος 
του, λαμβάνεται  υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει  από την τροποποίηση των 
σχετικών όρων, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

6.1 Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή 
εξ αφορμής της, η αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών.

6.2 Για  κάθε  διαφορά,  που  δεν  είναι  δυνατό  να  επιλυθεί  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά 
τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  –  Εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την 
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν 
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
6.3 Οι  τυχόν  διαφωνίες  που  προκύπτουν  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης 

επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, όπως αυτό 
ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010. 

7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των  
παρακάτω νομοθετημάτων:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
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2. άρθρα  209,  273  και  λοιπές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006  «Κώδικας  Δήμων  και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’),

3. οι διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
4. οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ,  περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,

5. οι διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων».

6. οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 Τεύχος Α’) περί 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

 
     ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΠΑΣΗΣ                                                    

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ                                     Ο  Δ/ΝΤΗΣ      
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
                                                                                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    &    

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   
                                                                                                                                           

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
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