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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

 

Η παρούσα τεχνική Έκθεση αφορά τις «Εργασίες   Καθαρισμού  Χαντάκων  Δημοτικών  Οδών  » , σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

Σε πολλούς δρόμους του δημοτικού δικτύου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, έχουν 

κλείσει τα χαντάκια της απορροής των όμβριων υδάτων,  από την βλάστηση και από φερτά υλικά και κλαδιά 

συνεπεία των βροχοπτώσεων.   

 

Επειδή κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές και υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης μεγαλύτερων ζημιών σε 

επικείμενη νεροποντή, απαιτείται να εκτελεστούν άμεσα εργασίες καθαρισμού  των χαντακιών, από την 

βλάστηση και τα  φερτά υλικά, του δημοτικού οδικού δικτύου. 

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν,  είναι οι εξής:  

1. Απομάκρυνση των φερτών υλικών και καθαρισμός των χαντακιών από την βλάστηση,  με μηχανικά 

μέσα  

2. Φόρτωση των φερτών υλικών σε φορτηγό αυτοκίνητο, και μεταφορά τους στον τόπο απόρριψης.  

 

Ενδεικτικά, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού στα χαντάκια των παρακάτω δρόμων:  

1. Τάφρο Κωτσέλα  

2. Τάφρο Βαγκαλάτη 

3. Τάφρο Καμπανιόλου 

 

 

και σε οποιοδήποτε άλλα σημεία προκύψει ανάγκη και τα οποία θα υποδειχθούν από την υπηρεσία 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των όμβριων υδάτων.  

Η απόσταση μεταφοράς των φερτών υλικών, ορίζεται στα 10km. 

Κατά τη διάρκεια  τους θα τηρείται ημερολόγιο εργασιών, θα λαμβάνονται φωτογραφίες  πριν και μετά τις 

εργασίες και θα  αποτυπώνονται οι  παρεμβάσεις σε χάρτες.  



 

 

Οι εργασίες θα είναι προγραμματισμένες και έκτακτες. Όλες οι εργασίες θα χρεώνονται με Ημερομίσθιο 

τίμημα. Για τις προγραμματισμένες εργασίες ο ανάδοχος θα ενημερώνεται μία (1) ημέρα πριν ενώ για τα 

έκτακτα περιστατικά είναι υποχρεωμένος  να παρέχει την υπηρεσία του επί τόπου του έργου μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ωρών από την ειδοποίηση του. 

Επισημαίνεται ότι τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τη λήψη όλων των μέτρων 

ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων και τρίτων ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος 

 

 

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.763,42  ευρώ, με 24 % Φ.Π.Α.  

Η χρονική διάρκεια των εργασιών θα είναι τρείς (3) μήνες και αρχίζει την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

 

Η Δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων του έτους 2019. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

Α΄    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν στην παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες 

Καθαρισμού Χαντάκων Δημοτικών Οδών», και είναι εργασίες απομάκρυνσης και 

ελευθέρωσης των χανδάκων από τα συσσωρευμένα φερτά υλικά και την βλάστηση, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Α . Στην τιμή περιλαμβάνεται η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, οι νόμιμες κρατήσεις, 

πάσης φύσεως ασφάλιστρα, και πάσα αιτηθησομένη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην 

όμως αναγκαία για την πλήρη έντεχνο και συμφώνως προς τους  όρους εκτέλεση της 

ανάθεσης. 

Β.  Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

Γ. Οι δαπάνες για την καταβολή μισθών και ημερομισθίων και συναφών προς αυτά εισφορών 

ή άλλων επιβαρύνσεων (ασφαλιστικές εισφορές), οι οποίες αφορούν την εκτέλεση όλων των 

κύριων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 



 

 

Δ. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, 

δηλαδή μισθώματα, απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω επισκευών και 

συντηρήσεως των μηχανημάτων, οι δαπάνες μεταφοράς και εγκαταστάσεως αυτών, καθώς 

και τα ασφάλιστρα και η απόσβεση των.  

Ε. Η δαπάνη της επιπλέον επιβαρύνσεως δια τυχόν εκτέλεσης εργασιών εκτός των κανονικών 

ωρών εργασίας σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, καθώς και για την εκτέλεση 

εργασιών κατά τη διάρκεια  Κυριακών – αργιών. 

 
Β΄     ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ  
 
Εις το παρόν έχουν ισχύ οι παρακάτω μονάδες και σύμβολα: 
Α.Τ. = Αριθμός Τιμολογίου  
μ     = Μέτρα (μέτρα τρέχοντα ή μέτρα μήκους) 
μ2   = τετραγωνικά μέτρα 
μ3   = κυβικά μέτρα  
cm  = εκατοστά  
μ.μ. = χιλιοστά  
KGR = χιλιόγραμμα  
Τεμ. = τεμάχια  
ΚΜ  = χιλιόμετρα 
Φ    = διάμετρος  
€     = ευρώ  
Κ     = κόμιστρο   
   
 
Γ. ΤΙΜΕΣ   ΜΟΝΑΔΑΣ 
 
Για την παροχή του ζητούμενου εξοπλισμού σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση ισχύουν οι παρακάτω 
τιμές μονάδος :  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Μικρός Φορτωτής  ( Bobcat)με ελάχιστη ιπποδύναμη 45PS 

 

Μικρός Φορτωτής  ( Bobcat)με ελάχιστη ιπποδύναμη 45PS για επτάωρη εργασία με το χειριστή. 
 
Τιμή ανά Ημέρα   (ΗΜ). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια Ευρώ   
 Αριθμητικώς:  200,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Μηχ/κός εκσκαφέας  μικρής  Ιπποδύναμης 56HP με ερπύστριες (Εκσκαφάκι τυπου Komatsu) 
 
Μηχ/κός εκσκαφέας  μικρής Ιπποδύναμης 56HP με ερπύστριες (Εκσκαφάκι τύπου Komatsu) 
για επτάωρη εργασία με το χειριστή. 
 
Τιμή ανά Ημέρα   (ΗΜ). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια Είκοσι  Ευρώ   



 

 

 Αριθμητικώς:  220,00 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Μηχ/κός εκσκαφέας τύπου JCB ή αναλόγων μηχανημάτων, διαφόρου οίκου κατασκευής, με  

ελάχιστη ιπποδύναμη 70 PS 

 

Μηχ/κός εκσκαφέας τύπου JCB ή αναλόγων μηχανημάτων, διαφόρου οίκου κατασκευής, με  
ελάχιστη ιπποδύναμη 70 PS για επτάωρη εργασία με το χειριστή. 
 
Τιμή ανά Ημέρα   (ΗΜ). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια Ογδόντα  Ευρώ   
 Αριθμητικώς:  280,00 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Φορτηγό 15τόννων  και άνω 

 

Φορτηγό 15τόννων  και άνω για επτάωρη εργασία με τον οδηγό. 
 
Τιμή ανά Ημέρα   (ΗΜ). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια  Πενήντα Ευρώ   
 Αριθμητικώς:  250,00 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ανειδίκευτος εργάτης 

 

Ανειδίκευτος εργάτης για επτάωρη εργασία. 
 
Τιμή ανά Ημέρα   (ΗΜ). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα Οκτώ Ευρώ  & Πεντακόσια Είκοσι Πέντε Λεπτά 
 Αριθμητικώς:  68,525 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η παρούσα έχει ως αντικείμενο τις εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από τάφρους και 

χάνδακες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων , σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της Υπηρεσίας. 

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής:  

1. Απομάκρυνση των φερτών υλικών από τις τάφρους – χάνδακες,  με μηχανικά μέσα  

2. Φόρτωση των φερτών υλικών σε φορτηγό αυτοκίνητο, και μεταφορά τους στον τόπο 

απόρριψης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις  διατάξεις:    

 Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 



 

 

 Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

 Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης 

 Του  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

 Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

  Του Άρθρου  4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’) «Ρύθμιση 

ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».   

 Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών», άρθρα 63 & 66 

 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 

(Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

 Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ» 

 Του Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο 

ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, 

τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

 Αναθέτουσες  Αρχές  (εφεξής Α.Α.): Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 

οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή ενός ή 

περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Α.Α. είναι ο Δήμος 

Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. 

 «Δημόσιες συμβάσεις» και «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι 

συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων 

οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, 

αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή 

υπηρεσιών 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882


 

 

 «Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» ή «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις 

που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-

πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. 

 «Οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση 

αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων 

επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων 

ή παροχή υπηρεσιών. 

 «Προσφέρων» νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά 

 «Υποψήφιος» νοείται οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει λάβει 

πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία, σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, 

σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε 

σύμπραξη καινοτομίας 

 «Δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων» ή «συμβάσεις κάτω των ορίων» νοούνται οι 

δημόσιες συμβάσεις, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 

252 του Ν4412/2016, αντίστοιχα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι κατώτερη από τα όρια της 

διάταξης των άρθρων 5 και 235 του Ν4412/2016, όπως ισχύουν κάθε φορά 

  «Απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, 

στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό 

φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους 

οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 του Ν4412/2016 

 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το 

πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή, 

επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και στις 

συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα 

με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (A' 204) και το άρθρο 38 

 «Συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος 

φορέα ή της ΚΑΑ και του αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά 

έγγραφα της σύμβασης, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις 

της συμφωνίας αυτής 

 «Ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «μελετητής» ή «προμηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» νοείται 

ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση ή σύμβαση, κατά την 

έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, η κατασκευή έργου ή η μελέτη 

έργου ή η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα 

 «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης για 

ανάθεση (Ε.Δ.Δ.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο του Δήμου, για την παραλαβή, 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με 



 

 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο πρώτο του Π.Δ. 28/2015. 

Αποτελείται από τρία (3) μέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, ως έγγραφα οργάνου με 

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 

 «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο 

του Δήμου, που γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών μέχρι και την 

απόφαση κατακύρωσης. Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο πρώτο του Π.Δ. 28/2015. Αποτελείται από τρία (3) ή πέντε 

(5) μέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, ως έγγραφα οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες 

στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 

 «Τεύχη  Μελέτης»: Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε 

ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως 

κάτωθι:  

α. Συγγραφή Υποχρεώσεων   

β. Προϋπολογισμός Μελέτης 

γ.  Τεχνική Έκθεση 

δ.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε  24.763,42 € , περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 

η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους στον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Δήμου 

Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση  με  Κ.Α. 

30.6262.001 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα καταρτισθεί κατόπιν απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για το σύνολο της 

προσφοράς.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο :   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί 

σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την 

κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό 

των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία 



 

 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν2513 / 97 (ΦΕΚ 139Α) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από 

την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., που είναι 

αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό εκτέλεση εργασιών με την έννοια της απόδειξης 

εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται 

από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο :    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016  

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους «διαγωνιζόμενους».  

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και θα αναγράφονται  

ευκρινώς τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.  

 Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να  καταθέσει μέσα σε φάκελο τα εξής δικαιολογητικά:  

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: 

 Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ 1 του Ν.4412/2016  
 Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

εν λόγω μελέτης σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας 

του Δήμου και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της    πρόσκλησης 

 

2. Φορολογική Ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

        Τα ανωτέρω δικαιολογητικά  (3 και 4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής    τους. 

 

  και 
 
Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με  το υπόδειγμα της Υπηρεσίας σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο      ο οποίος θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο :   

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές 

πρέπει να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, σε όλες τις σελίδες 

τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 



 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ      για την υπηρεσία με τίτλο: 

“Εργασίες   Καθαρισμού   Χαντάκων  Δημοτικών Οδών ” 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ :                                                                                                                 

Κέρκυρα,       /      /2019 

 Όπου ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του (στοιχεία ταυτότητας επί φυσικών 

προσώπων), την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων,  εταιρειών ή 

συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει), αριθμούς 

τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας. 

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει επιπλέον έντυπο οικονομικής προσφοράς 

σφραγισμένο εις διπλούν (Πρωτότυπο και  αντίγραφο).  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο   

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Προθεσμία παράδοσης 

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου ορίζεται σε τρείς (3) μήνες , αρχίζει δε από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Παραλαβή 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής του Δήμου, μετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, με την έκδοση σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Δεν απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  11ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού 

προηγουμένως προσκομισθούν από τον ανάδοχο τα απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται από 

τα αντίστοιχα δελτία παροχής υπηρεσιών ή αποστολής  & όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης .  



 

 

 

 

Άρθρο 12ο :   

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η δια υποβολής προσφοράς αποτελεί αλάθητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και 

πλήρως ελέγξει την θέση και τις τοποθεσίες παροχής των εργασιών και έχουν πλήρη γνώση των 

γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης αυτών κυρίως σε ό,τι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές 

λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, 

διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού εν γένει 

προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως, τις συνήθως επικρατούσες 

μετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης υδάτων και ποταμών, χειμάρρων ή 

παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των εργασιών, την διαμόρφωση και κατάσταση του 

εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων 

εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα 

απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών όπως και των ενδεχομένων 

δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο ή την παρέμβαση Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας αλλά και οποιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπο μπορούν να 

επηρεάζουν τις εργασίες, την πρόοδο και το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της 

συμβάσεως. Δεν θα του αναγνωρισθεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση κατά οποιονδήποτε 

τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων και των δυσχερειών κάθε 

είδους. Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει την Τεχνική Περιγραφή, καθώς και τα λοιπά 

συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας τα οποία περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και 

αποτελούν με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του καθώς και ότι ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει 

να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει πληροφορίες που 

αφορούν την πραγματοποίηση των εργασιών δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη 

συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις..  

 

 

ΑΡΘΡΟ  13ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την παραπάνω υπηρεσία εντός των χρονικών ορίων 

και στα σημεία που θα του υποδειχτεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας ή άρνησης διάθεσης του ζητούμενης υπηρεσίας και εφόσον 

ο ανάδοχος  δεν συμμορφωθεί σε εύλογη προθεσμία, τότε η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει 

την αντικατάστασή αυτού, ή να ακυρώσει την σχετική σύμβαση χωρίς καμία αποζημίωση. 



 

 

 

Ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την 

ανάθεση της προκείμενης εργασίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει εργασίες καθαρισμών, απομάκρυνσης φερτών 

υλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος πρέπει να προμηθευθεί με δικές του 

δαπάνες όλα τα μηχανήματα και εργαλεία που είναι αναγκαία καθώς και το αναλόγου εκπαιδεύσεως 

προσωπικό (χειριστές κ.λπ.), για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των  εργασιών τις οποίες 

αναλαμβάνει. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει με δαπάνες του στο εργοτάξιο όλα τα 

προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως συμπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση 

κάθε κατά νόμο άδειας καθιστάμενος αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που 

ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο 

όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που 

επιβάλλεται να ληφθούν σ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές 

διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη συμβεί στον ίδιο ή στο 

προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες ή παραλείψεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την 

εκτέλεση του έργου.  

Ο Ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για κάθε ατύχημα που θα 

οφείλεται στην μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ανακοινώνει αμέσως στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες 

σ΄ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ΄ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.  

Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ΄ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση 

τον έργου απασχολούμενο προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό στο 

Ι.Κ.Α. και τα κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που 

οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον 

ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το Κράτος ασφαλιστική εταιρεία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση να πάρει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Διευκρινίζεται ότι, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι εφοδιασμένα 

με πιστοποιητικά ασφαλείας εν ισχύει, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται τα ημερομίσθια 

μηχανημάτων και εργατών και η θέση στην οποία εργάζονται κάθε ημέρα. 

 



 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  14ο 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟ  

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της 

συμβάσεως, χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο 

τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του 

Συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας. 

 

ΑΡΘΡΟ  15ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

1. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων είναι υποχρεωμένος για την 

παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της 

ανατιθέμενης υπηρεσίας.  

2. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 

υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την παροχή των 

υπηρεσιών. Ο Δήμος Κέρκυρας  δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο   

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας, εξαιρουμένης της 

αποδεδειγμένως περιπτώσεως ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση προς δύο 

επί της εκατό (2%) για την πρώτη εβδομάδα και τέσσερα επί τοις εκατό (4%) για την δεύτερη 

εβδομάδα επί της αξίας της καθυστερούμενης προς παράδοση εργασίας.  

Μετά την καθυστέρηση των δυο αυτών εβδομάδων ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων 

Νήσων δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση εργασίας, να επιβάλει ποινικές ρήτρες και την έκπτωση 

του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη τήρηση των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται 

στην τεχνική περιγραφή και αποτυπώνονται στην υπογραφείσα Σύμβαση. Η μη τήρηση της 

συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να 

αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική, υπαίτιος εκ μέρους του, μη τήρηση της 

υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος έκπτωσης αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 



 

 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφο του στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων, αμέσως, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή 

την σύμβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός, που είναι αδύνατο να προβλεφθεί, 

έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 

και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και 

απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 

οποίες ο Ανάδοχος ή ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων είναι ανυπαίτιοι, 

αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, κ.α. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 

      

Άρθρο 17ο  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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 τη φιλική επίλυσή τους, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  Για κάθε 

διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 

δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα. Κάθε ασάφεια των παρόντων όρων ερμηνεύεται υπέρ του 

Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων εφόσον δεν έχουν ζητηθεί προ του διαγωνισμού 

έγγραφες εξηγήσεις. 

 
 
 
 
 

Κέρκυρα    29  / 11 / 2019 
          Ο  Συντάξας  

 
 

 
      Σταμάτης Παπασταματίου 
     Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ 
 

Ελέγχθηκε 
      Κέρκυρα      29  / 11 / 2019 

Ο  Πρ/νος Τμήματος  
 
 
 

Θωμάς Μπατσούλης                      
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

    Θεωρήθηκε 
                Κέρκυρα      29  / 11 / 2019 

        Η  Δ/ΝΤΡΙΑ  ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

             Καλογιάννη Μαρία                          
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ  

 

 



 

 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ  

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων 

Έργων 

 ΕΡΓΟ  : «Εργασίες Καθαρισμού Χαντάκων   

   Δημοτικών Οδών»   

 

ΦΟΡΕΑΣ : 
Δήμος  Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ : 24.763,42  € (με ΦΠΑ 24%) 

Ταχ.Δ/νση:  Κ. Γεωργάκη 38,                
                      491 00  Κέρκυρα 

 
ΧΡΗΜ/ΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Πληροφορίες:  Σ.Παπασταματίου  ΚΑ   : 30.6262.001 

Τηλέφωνο: 2661364623  ΧΡΗΣΗ : 2019 

Fax Γραμματείας: 2661364630 - 644                                                              ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2019 

E-Mail:  
s.papastamatiou@2929.syzefxis.gov.gr 

 
CPV : 45246400-7  Αντιπλημμυρικά Έργα  

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

   α/α Μηχάνημα 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Μονάδας 

€/Ημέρα 

Ποσότητα 

 

Μερική 

Δαπάνη 

(€) 

1 
Μικρός Φορτωτής  ( Bobcat) 

με ελάχιστη ιπποδύναμη 45PS 
7 Ώρες/ Ημέρα  18  

2 Μηχ/κός εκσκαφέας  μικρής  Ιπποδύναμης 56HP με 

ερπύστριες (Εκσκαφάκι τύπου Komatsu) 
7 Ώρες/ Ημέρα  20  

3 
Μηχ/κός εκσκαφέας τύπου JCB ή αναλόγων 

μηχανημάτων, διαφόρου  οίκου κατασκευής, με 

ελάχιστη ιπποδύναμη 70 PS 

7 Ώρες/Ημέρα  
 

20 
 

4 Φορτηγό 15 τόννων  και άνω  7 Ώρες/ Ημέρα  20  

5 Ανειδίκευτος εργάτης  7 ώρες  20  

                                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)  

                                                                                                                          ΦΠΑ (24%)  

                                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ  

 

ΚΕΡΚΥΡΑ 29 / 11 / 2019 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

 


