
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
Δ/ΝΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ  ΕΡΓΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ 
  ΑΡ. ΜΕΛ. : 04/2020   
 

Α.       Tίτλοσ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΗΠΟΣΕΧΝΙΑ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ,  Κ.Λ.Π.)» 
Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ : 23.359,12 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

Κ.Α. 35.7131.001  

Β.     Σίτλοσ:    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΑΙΑ (ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ- 
                          ΧΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.)» 
Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ : 1.438,40 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

Κ.Α.  70.05.7131.003 

ΤΝΟΛΟ Α+Β:  24.797,52 ΕΤΡΩ       

ΣΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΗ 
 

       Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια  διαφόρων βενηινοκίνθτων κυρίωσ, μθχανθμάτων κθποτεχνίασ, 

κερμοκθπίου κ.λ.π.  όπωσ:    1). ΧΛΟΟΚΟΡΤΙΚΟ (ΜΘΧΑΝΘ ΓΚΑΗΟΝ με αυτοκίνθςθ), 2).  ΦΥΣΘΤΘΑΣ, 3). 

ΜΡΟΝΤΟΥΟΨΑΛΙΔΟ, 4). ΤΘΛΕΣΚΟΡΙΚΟΣ ΦΑΚΤΟΚΟΡΤΘΣ, 5). ΧΟΤΟΚΟΡΤΙΚΟ, 6). ΤΘΛΕΣΚΟΡΙΚΟ 

ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ, 7). ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ, 8). ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ, 9). ΨΑΛΙΔΙ ΜΡΟΝΤΟΥΑΣ εξάρτθμα, για 

ςφςτθμα τφπου KOMBI, 10). ΕΡΑΝΑΦΟΤΙΗΟΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΧΟΤΟΥ με μπαταρία, 11). 

ΚΛΑΔΟΘΥΜΜΑΤΙΣΤΘΣ ςυρόμενοσ με τρζιλερ, και 12). ΑΕΟΣΥΜΡΙΕΣΤΘΣ τριφαςικοφ ρεφματοσ για χριςθ 

ςτθν αυτόματθ μθχανι ςποράσ ςτο ςπορείο του κερμοκθπίου,  μθχανιματα,  τα  οποία είναι απαραίτθτα για 

τθν ομαλι,  εφρυκμθ και ςωςτι λειτουργία των ςυνεργείων ςυντιρθςθσ πραςίνου και κερμοκθπίου. 

     Επίςθσ αφορά τθν προμικεια εξοπλιςμοφ - μθχανθμάτων για τθ χριςθ τουσ ςτο Τμιμα Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ, όπωσ: 

1). ΧΟΤΟΚΟΡΤΙΚΟ ΚΑΙ 2). ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ 

    Πλα τα μθχανιματα κα είναι ευρωπαϊκισ προζλευςθσ.  

   Ο προμθκευτισ  ζχει τθν υποχρζωςθ τθσ προμικειασ, μεταφοράσ και παράδοςθσ των μθχανθμάτων 

κθποτεχνίασ, του Τμιματοσ Συντιρθςθσ Ρραςίνου, κακϊσ και των μθχανθμάτων του Τμιματοσ  Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ, όπωσ προβλζπονται από τθν παροφςα μελζτθ ςτισ αποκικεσ του Τμιματοσ Συντιρθςθσ 

Ρραςίνου  ςτο κερμοκιπιο ςτο Κτιμα Βαςιλάκθ. 



    Ο  προχπολογιςμόσ του ςυνόλου τθσ  μελζτθσ ανζρχεται ςτο ποςό των  24.797,52 €  με Φ.Ρ.Α. 24 % και κα 

βαρφνει τουσ  Κ.Α. 35.7131.001 (με το ποςό 23.359,12 ευρϊ)  και   Κ.Α. 70.05.7131.003  (με το ποςό 1.438,40 

ευρϊ) του Δθμοτικοφ Ρροχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2020. 

                                                                                                                              Κζρκυρα,    02/ 04 / 2020 

 
                                                                   
               ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

           Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   

 
Δ/ΝΣΘΣ  ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟΥ 

ΕΓΟΥ    

 
 
    

   ΗΑΑΓΚΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 
ΑΝΔΕΑΣ-ΣΡΥΙΔΩΝ ΛΑΒΑΝΟΣ 
ΡΕ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ   

       Ρ.Ε. ΓΕΩΡΟΝΟΣ   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ   

ΑΡ. ΜΕΛ. : 04/2020   

                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

A. Κ.Α. 35.7131.001  ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΗΠΟΣΕΥΝΙΑ,   

                                   ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π.¨ 

 ΤΝΟΛΟ:  23.359,12  ΕΤΡΩ 

 

Α/Α               ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΘΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

(Επξώ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

  (Επξώ) 

   1 ΥΛΟΟΚΟΠΣΘΚΟ (ΜΗΥΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ κε 

απηνθίλεζε) -  βελδηλνθίλεην, θπβηζκόο 150 

θπβηθά εθαηνζηά, ηζρύο 2,2 kW/3,0 HP, πιάηνο 

θνπήο 51 cm, ύςνο θνπήο 25-75mm, θάδνο 

ζπιινγήο 55 lt, βάξνο 28 kg  

    

16311000-

8 

              8        425,00     

3.400,00 

  2 ΦΤΗΣΗΡΑ βελδηλνθίλεηνο, θπβηζκόο 27,2 

θπβηθά εθαηνζηά, κέγηζηε παξνρή αέξα 730 

θπβηθά κέηξα αλά ώξα, βάξνο 4,1 Kg, ερεηηθή 

ηζρύο 104 Db(A), θηλεηήξαο 2 mix, κε δηαθόπηε 

ιεηηνπξγίαο  

    

16160000-

4 

              9        220,00    1.980,00 

  3 ΜΠΟΡΝΣΟΤΡΟΦΑΛΘΔΟ βελδηλνθίλεην, 

θπβηζκόο 22,7 θπβηθά εθαηνζηά, ηζρύο 0,7Kw/1,0 

Hp, κήθνο καραηξηώλ 75 cm, βάξνο 5,6 Kg, κε 

αληηδνλεηηθό ζύζηεκα, ζύζηεκα ergostart, 

θηλεηήξαο 2mix, καραίξηα ακθίπιεπξεο  θνπήο, 

ζύζηεκα θίιηξαλζεο αέξα καθξάο δηάξθεηαο, κε 

βηδσηό πξνθπιαθηήξα θαη πξνζηαηεπηηθό 

νδεγνύ, ζπλνιηθό κήθνο 135 cm,  απόζηαζε 

δνληηώλ 38 mm, ρσξεηηθόηεηα δνρείνπ θαπζίκνπ 

0,46 lt  

    

16160000-

4 

             4        475,00     

1.900,00 

  4 ΣΗΛΕΚΟΠΘΚΟ ΦΡΑΚΣΟΚΟΠΣΗ 

βελδηλνθίλεην, θπβηζκόο 24,1 θπβηθά εθαηνζηά, 

ηζρύο 0,9kw/1,2 HP, κε ξπζκηζηή ζηξνθώλ 

ECOSPEED, καραίξηα ζηξεθόκελα θαηά 145 

κνίξεο, ζπλνιηθό κήθνο 242 cm, βάξνπο 6,2 kg, 

κήθνο καραηξηώλ 60cm 

    

16160000-

4 

             3        530,00     

1.590,00 

  5 ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΘΚΟ βελδηλνθίλεην, θπβηζκόο 41,6 

θπβηθά εθαηνζηά, ηζρύο 2,0kw/2,7 HP, βάξνο 7,7 

Kg, ζπλνιηθό κήθνο 168 cm, δηάκεηξνο θνπήο 

480 mm, όγθνο δεμακελήο θαπζίκνπ 0,75 lt, 

αληηδνλεηηθό  ζύζηεκα (πεξηιακβάλεη 2
ν
 θνπηηθό 

εμάξηεκα) 

     

16310000-

1 

             4       470,00     

1.880,00 

  6 ΣΗΛΕΚΟΠΘΚΟ  ΑΛΤΟΠΡΘΟΝΟ 

βελδηλνθίλεην, ειαθξύο ηειεζθνπηθόο ζσιήλαο 

     

16160000-

             3       540,00     

1.620,00 



ηεηξάγσλεο δηαηνκήο, ζπλνιηθό κήθνο 270 – 390 

cm, θπβηζκόο 36,3 θπβηθά εθαηνζηά, ηζρύο 

1,4kw/1,9 HP, βάξνο 7,2 kg, κήθνο ιάκαο 30 cm, 

βήκα/ηύπνο αιπζίδαο ¼΄΄P 

4 

  7 ΑΛΤΟΠΡΘΟΝΟ ΚΛΑΔΕΤΣΘΚΟ 

βελδηλνθίλεην, θπβηζκόο 23,6 θπβηθά εθαηνζηά, 

ηζρύο 1,1kw/1,5 Ηp, βάξνο 2,6 Kg, κήθνο ιάκαο 

30 cm, βήκα/ηύπνο αιπζίδαο ¼΄΄P  

     

16160000-

4 

             4       330,00     

1.320,00 

  8 ΑΛΤΟΠΡΘΟΝΟ βελδηλνθίλεην, θπβηζκόο 72,2 

θπβηθά εθαηνζηά, ηζρύο 4,4kw/6 Ηp, βάξνο 6 Kg, 

κήθνο ιάκαο 50 cm, βήκα/ ηύπνο  αιπζίδαο 

3/8΄΄P, θξέλν αιπζίδαο quick stop, πιεπξηθόο 

ηελησηήξαο αιπζίδαο, ζύζηεκα θηιηξαξίζκαηνο 

αέξα καθξάο δηάξθεηαο  

     

16160000-

4 

             1       900,00         

900,00 

  9 Εμάξηεκα γηα ζύζηεκα ηύπνπ KOMBI, ΦΑΛΘΔΘ 

ΜΠΟΡΝΣΟΤΡΑ 145 κνίξεο, γηα θνπή ζάκλσλ 

θνληά ζην έδαθνο θαη γηα αζθαιείο εξγαζίεο 

θνπήο ρόξηνπ ζε ζηελνύο ρώξνπο θαη δίπια ζε 

ρώξνπο θπθινθνξίαο, θνπηηθό εμάξηεκα scrub 

cutter, 145° adjustable, βάξνο 2,1 Kg, ζπλνιηθό 

κήθνο 126 cm, καραίξη ακθίπιεπξεο θνπήο 

κήθνπο 25 cm  

     

16160000-

4 

             1       330,00        

330,00 

 10 ΕΠΑΝΑΦΟΡΣΘΖΟΜΕΝΟ ΦΑΛΘΔΘ ΘΑΜΝΧΝ 

ΚΑΘ ΥΟΡΣΟΤ κε κπαηαξία 10,8 V, βάξνπο 0,92 

Kg (κε κπαηαξία), κε ζεη πνπ πεξηιακβάλεη 

κπαηαξία, θνξηηζηή, καραίξη ζάκλσλ 20cm, 

καραίξη ρόξηνπ 12cm θαη ηζάληα κεηαθνξάο 

     

16160000-

4 

             2       114,00        

228,00 

 11 ΚΛΑΔΟΘΡΤΜΜΑΣΘΣΗ ζπξόκελνο κε 

ηξέηιεξ, κε θηλεηήξα βελδίλεο ηζρύνο 15HP – 

11,2KW ζηηο 1.300 ζηξνθέο, θπβηζκόο 420cc, 

κέγηζην πάρνο θνπήο μύινπ 100 ρηιηνζηά, 

καραίξηα 2+1, εθθίλεζε κε ρεηξόκηδα, επίπεδν 

ζνξύβνπ >90dB, θαζαξό βάξνο 215 θηιά, 

δηαζηάζεηο ρνάλεο 60 x 50 εθαηνζηά, κε 

πεξηζηξνθή ζξπκκαηηζηή 360 κνίξεο 

     

16160000-

4 

             1    2.750,00     

2.750,00 

 12 ΑΕΡΟΤΜΠΘΕΣΗ κε ηκάληα θαη θεθαιή 

αινπκηλίνπ – ειαίνπ, ηξηθαζηθόο, ηάζεο 380 volt, 

ρσξεηηθόηεηαο 270 ιίηξσλ, ηζρύο 4 HP, πίεζε 10 

max bar, παξνρή αέξα 476 lit/min, ζηξνθέο 1.450 

rpm, ζπκπεξηιακβάλεηαη πιήξεο ζεη 

εμαξηεκάησλ κε θαιώδην αέξα 15 κέηξσλ 

     

16160000-

4 

             1       940,00         

940,00 

            ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.         

18.838,00 

                  Φ.Π.Α. 24%           

4.521,12 

                   ΤΝΟΛΟ         

23.359,12 

 

 



Β. Κ.Α. 70.05.7131.003 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΑΙΑ   
(ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ-ΧΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.)» 
      ΤΝΟΛΟ:    1.438,40  ΕΤΡΩ 

 

 

Α/Α               ΡΕΙΓΑΦΘ CPV ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(Ευρϊ) 

ΔΑΡΑΝΘ 

  (Ευρϊ) 

  1 ΧΟΤΟΚΟΡΤΙΚΟ βενηινοκίνθτο, κυβιςμόσ 41,6 κυβικά 
εκατοςτά, ιςχφσ 2,0kw/2,7 HP, βάροσ 7,7 Kg, ςυνολικό 
μικοσ 168 cm, διάμετροσ κοπισ 480 mm, όγκοσ 
δεξαμενισ καυςίμου 0,75 lt, αντιδονθτικό  ςφςτθμα 
(περιλαμβάνει 2

ο
 κοπτικό εξάρτθμα) 

    
16310000-
1 

             1       470,00        
470,00 

  2 ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ βενηινοκίνθτο, κυβιςμόσ 42,6 κυβικά 
εκατοςτά, ιςχφσ 2,0kw/2,7 Θp, βάροσ 4,8 Kg, μικοσ 
λάμασ 45 cm, βιμα/τφποσ  αλυςίδασ 3/8ϋϋP, φρζνο 
αλυςίδασ quick stop 

    
16160000-
4 

             2       345,00        
690,00 

            ΔΑΡΑΝΘ ΡΟ Φ.Ρ.Α.       
1.160,00 

                  Φ.Ρ.Α. 24%           
278,40 

                   ΣΥΝΟΛΟ        
1.438,40 

  

 

 

 
Οι ανωτζρω τιμζσ προκφπτουν μετά από ζρευνα αγοράσ που πραγματοποιικθκε. 

ΤΝΟΛΟ   Α+Β:  24.797,52  ΕΤΡΩ 

                                                                                                                          Κζρκυρα,  02/04/2020    
 

           ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  
        Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

           O  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Δ/ΝΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟΥ  ΕΓΟΥ 

ΓΕΩΓΙΟΣ  ΗΑΑΓΚΑΣ                                                                      

 
 
ΑΝΔΕΑΣ-ΣΡΥΙΔΩΝ ΛΑΒΑΝΟΣ 
ΡΕ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

                            Ρ.Ε. ΓΕΩΡΟΝΟΣ                    



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
Δ/ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ 
    ΑΡ. ΜΕΛ. : 04/2020   
                                                                                                                                                                   
Α.       Tίτλοσ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΗΠΟΣΕΧΝΙΑ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ,  Κ.Λ.Π.)» 
 
Προχπολογιςμόσ Μελζτησ : 23.359,12 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
Κ.Α. 35.7131.001   
 
Β.     Σίτλοσ:    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΑΙΑ (ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ-
ΧΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.)» 
 
Προχπολογιςμόσ Μελζτησ : 1.438,40 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
Κ.Α.  70.05.7131.003 
 
 
ΤΝΟΛΟ Α+Β:  24.797,52 ΕΤΡΩ 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο    ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

     Θ παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων αφορά τθν προμικεια  διαφόρων βενηινοκίνθτων κυρίωσ, 

μθχανθμάτων κθποτεχνίασ, κερμοκθπίου κ.λ.π.  όπωσ:    1). ΧΛΟΟΚΟΡΤΙΚΟ (ΜΘΧΑΝΘ ΓΚΑΗΟΝ με αυτοκίνθςθ), 

2).  ΦΥΣΘΤΘΑΣ, 3). ΜΡΟΝΤΟΥΟΨΑΛΙΔΟ, 4). ΤΘΛΕΣΚΟΡΙΚΟΣ ΦΑΚΤΟΚΟΡΤΘΣ, 5). ΧΟΤΟΚΟΡΤΙΚΟ, 6). 

ΤΘΛΕΣΚΟΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ, 7). ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ, 8). ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ, 9). ΨΑΛΙΔΙ ΜΡΟΝΤΟΥΑΣ 

εξάρτθμα, για ςφςτθμα τφπου KOMBI, 10). ΕΡΑΝΑΦΟΤΙΗΟΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΧΟΤΟΥ με 

μπαταρία, 11). ΚΛΑΔΟΘΥΜΜΑΤΙΣΤΘΣ ςυρόμενοσ με τρζιλερ, και 12). ΑΕΟΣΥΜΡΙΕΣΤΘΣ τριφαςικοφ 

ρεφματοσ για χριςθ ςτθν αυτόματθ μθχανι ςποράσ ςτο ςπορείο του κερμοκθπίου,  μθχανιματα,  τα  οποία 

είναι απαραίτθτα για τθν ομαλι,  εφρυκμθ και ςωςτι λειτουργία των ςυνεργείων ςυντιρθςθσ πραςίνου και 

κερμοκθπίου. 

     Επίςθσ αφορά τθν προμικεια εξοπλιςμοφ - μθχανθμάτων για τθ χριςθ τουσ ςτο Τμιμα Ρολιτικισ 

Ρροςταςίασ, όπωσ: 

1). ΧΟΤΟΚΟΡΤΙΚΟ ΚΑΙ 2). ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ 

    Πλα τα μθχανιματα κα πρζπει να είναι ευρωπαϊκισ προζλευςθσ.  

   Ο προμθκευτισ  ζχει τθν υποχρζωςθ τθσ προμικειασ, μεταφοράσ και παράδοςθσ των μθχανθμάτων 

κθποτεχνίασ, του Τμιματοσ Συντιρθςθσ Ρραςίνου, κακϊσ και των μθχανθμάτων του Τμιματοσ  Ρολιτικισ 



Ρροςταςίασ, όπωσ προβλζπονται από τθν παροφςα μελζτθ, ςτισ αποκικεσ του Τμιματοσ Συντιρθςθσ 

Ρραςίνου  ςτο κερμοκιπιο ςτο Κτιμα Βαςιλάκθ. 

Θ επιλογι του αναδόχου προμθκευτι , κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ βάςει του N.4412/2016   «Δθμόςιεσ 

Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 

κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςθ τιμισ, εφόςον τα 

προςφερόμενα είδθ πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. 

 Ο  προχπολογιςμόσ του ςυνόλου τθσ  μελζτθσ ανζρχεται ςτο ποςό των  24.797,52 €  με Φ.Ρ.Α. 24 % και κα 
βαρφνει τουσ  Κ.Α. 35.7131.001 (με το ποςό 23.359,12 ευρώ) και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΗΠΟΣΕΧΝΙΑ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ,  Κ.Λ.Π.)»  και   Κ.Α. 70.05.7131.003  (με το ποςό 1.438,40 
ευρώ)  και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΑΙΑ (ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ-
ΧΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.)» του Δθμοτικοφ Ρροχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2020. 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
1. Ν. 3463/06  ¨Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων¨.  
2. Ν.3852/2010   «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

πρόγραμμα Καλλικράτθσ».   
3. N.4412/2016   «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το ν.4605/2019, ΦΕΚ 
52/01-04-2019, Τεφχοσ Αϋ. 

4. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Του Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) άρκρο 4, όπωσ 
τροποποιικθκε με τον Ν.4072/2012 και ιςχφει. 

6. Του Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Αϋ-27.11.1995) Ρερί δθμοςίου λογιςτικοφ ελζγχου των 
δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ. 

7. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεφχοσ Αϋ): υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν 
αυτοδιοίκθςθ και αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ. 

8. Του Ν.4555/2018 Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Εμβάκυνςθ 
τθσ Δθμοκρατίασ Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 
λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. (Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»). 

Ππωσ  ιςχφουν ςιμερα, κακϊσ και τισ εγκυκλίουσ που τισ ςυνοδεφουν, όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν 

θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ παροφςασ. 

ΑΡΘΡΟ 3ο :   ΟΡΙΜΟΙ -  ΕΙΡΑ ΣΕΤΧΩΝ  

1 «Εργοδότθσ» ι «Κφριοσ του Ζργου (ΚτΕ)» ι «Ανακζτουςα Αρχι» :  

Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ και  Διαποντίων Νιςων, Δ/νςθ : Λεωφ. Αλεξάνδρασ 6Α, ΚΕΚΥΑ 49100 

e-mail : info@corfu.gov.gr 

2. «Ανάδοχοσ προμθκευτισ» ι «Ρρομθκευτισ»: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο  ι ςυνεταιριςμόσ ι ζνωςθ 

προμθκευτϊν ι κοινοπραξία ςτο οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ 

3.   «Δθμοπρατοφςα Αρχι» ι (ΔΑ)» και «Ανακζτουςα Αρχι»: Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ και  Διαποντίων 

Νιςων  

4.   «Διευκφνουςα  Υπθρεςία»: Θ  Δ/νςθ Επιχειρθςιακοφ Ζργου  του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και 

Διαποντίων Νιςων. 

mailto:info@corfu.gov.gr


5.  «Ρροϊςταμζνθ Αρχι»:  Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων ι θ Οικονομικι Επιτροπι κατά 
περίπτωςθ  

6. «Διαγωνιηόμενοσ»- « Ρροςφζρων» :  Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο  ι ζνωςθ  που κα υποβάλλει προςφορά.  

7. «Επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν» : Το αρμόδιο/α για τθν αποςφράγιςθ και τθν  αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν  όργανο/α  τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το 
οποίο λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν 
οργάνων τθσ διοίκθςθσ. 

8. «Τεφχθ» : Τα τεφχθ τθσ μελζτθσ που αλλθλοςυμπλθρϊνονται, εν περιπτϊςει δε αςυμφωνίασ μεταξφ των 

περιεχομζνων εισ αυτά όρων, κακορίηονται ωσ κάτωκι:  

1. Συγγραφι Υποχρεϊςεων   
2. Τιμολόγιο Μελζτθσ 
3. Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 
4. Τεχνικι Ρεριγραφι 
5. Οικονομικι Ρροςφορά 

9.  «Σφμβαςθ» : Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία 

καταρτίηεται μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ.  

10. «Συμβατικό Τίμθμα» : Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ προμικεια.  

11. «Επιτροπι Ραραλαβισ (Ε.Ρ.)»  : Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία 

εξουςιοδοτείται να εκπροςωπεί τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων, των δικαιωμάτων ι 

και των εξουςιϊν που τθσ ανικουν δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ 

εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Ραραδοτζων αυτισ. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΡΟΠΟ  ΑΝΑΘΕΕΩ  ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Θ παραπάνω προμικεια  κα γίνει  με απευκείασ ανάκεςθ, για τισ προςφορζσ που πλθροφν τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, βάςει του N.4412/2016   «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςθ τιμισ .  

Άρθρο 5ο :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι/και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου  που ζχουν 

ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ -Μζλουσ τθσ ΕΕ και ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν 

κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των 

χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του ΡΟΕ, οι οποίοι ζχουν το 

δικαίωμα καταςκευισ ι /και  εμπορίασ των προσ προμικεια ειδϊν.   

 
Άρθρο 6ο :  ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΔΕΝ απαιτείται θ καταβολι εγγφθςθσ ςυμμετοχισ (N.4412/2016   «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 

και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»). 

 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ  τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

1. Ριςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου του τόπου όπου αςκοφν το επάγγελμά τουσ ι άλλθσ 
αρμόδιασ αρχισ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ τουσ, με το οποίο κα βεβαιϊνεται  
θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ . (Χρόνοσ ζκδοςησ ζωσ 30 εργάςιμεσ ημζρεσ 
πριν από την υποβολή τουσ) 

2.  Τπεύζπλε Δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο 

(όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8 ηεο .Τ.). 

       3. Υπεφκυνθ διλωςθ Ν.1599/ 86 ότι : 

α) Δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ  

ι ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ ι δωροδοκίασ ι απάτθσ ι νομιμοποίθςθσ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ  

β) Δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ 

ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό 

άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

γ) Αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων και των λοιπϊν 

τευχϊν τθσ μελζτθσ κακϊσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

4.Συμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ. 

       5. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ιςχφουν οι λόγοι αποκλειςμοφ των άρκρων 73,74 του Ν4412/2016. 

      Θ υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται αποδεκτι εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά την κοινοποίηςη τησ παροφςασ 

       πρόςκληςησ 

        Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ είναι: 

- φυςικά πρόςωπα 

- διαχειριςτζσ ΕΡΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 

- διευκφνων ςφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ΑΕ 

- ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι διαχειριςτζσ και νόμιμοι εκπρόςωποί του 

6. Φορολογικι ενθμερότθτα  

7. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα  

        Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά (6 και 7) γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολήσ   
τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ,  εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μήνεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. 

8. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ για όλα τα μθχανιματα (κα πρζπει να αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνα 

μθχανιματα εταιρειϊν και κα πρζπει να προςκομιςκοφν τα φυλλάδια τουσ με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά) 

 



Άρθρο 7ο :  ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτο γραφείο Ρρωτοκόλλου Οικονομικισ 

Υπθρεςίασ του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων ( Δ/νςθ Λ. Αλεξάνδρασ 6Α, Τ.Κ 49100 , 

Κζρκυρα) μζχρι τθν …………./…./2020 και ϊρα …… μ.μ., ϊρα λιξθσ επίδοςθσ οικονομικϊν προςφορϊν. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ μζςα ςε ενιαίο κλειςτό φάκελο ςτθν εξωτερικι 

πλευρά , του οποίου κα αναγράφονται ευκρινϊσ.  

ΡΟΣ ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΚΕΚΥΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΝΤΙΩΝ ΝΘΣΩΝ 

Δ/ΝΣΘ Λ. Αλεξάνδρασ 6Α, Τ.Κ 49100 , Κζρκυρα 

ΡΟΣΦΟΑ για τθν προμικεια με τίτλο «……………..» 

Ρροχπολογιςμοφ μελζτθσ :  ………€ ( με ΦΡΑ 24%) 

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή γραμματεία» 

 

 Ο  ΡΟΣΦΕΩΝ πρζπει να δθλϊνει τα πλιρθ ςτοιχεία του ( ταυτότθτα για φυςικά πρόςωπα), τθν επωνυμία 

και το διακριτικό τίτλο (επί νομικϊν προςϊπων,  εταιρειϊν ι ςυνεταιριςμϊν), τθν ταχυδρομικι και 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ (εφόςον υπάρχει) , αρικμοφσ τθλεφϊνων και ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ. 

Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει ςφραγιςμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ.  

 Οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφν να κατακζςουν προςφορά είτε για τισ ομάδεσ Α και Β μαηί, είτε για κάκε μία 

ομάδα ξεχωριςτά. 

Άρθρο 8ο :  ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Ρροςφζροντεσ  για δφο (2) μήνεσ από τθν υποβολι τουσ .  

Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Άρθρο 9ο  :  ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 Θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με απόφαςθ Δθμάρχου .  

Μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10)  θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. 

 

 

 

Άρθρο 10ο :  ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

ΠΡΟΘΕΜΙΑ  ΠΑΡΑΔΟΗ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι  (6) μινεσ  από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.  



  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θ παραλαβι τθσ προμικειασ  κα πραγματοποιθκεί  από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Διμου, ςτισ 

αποκικεσ του Τμιματοσ Συντιρθςθσ Ρραςίνου  ςτο κερμοκιπιο ςτο Κτιμα Βαςιλάκθ,  κατόπιν ποςοτικοφ και 

ποιοτικοφ ελζγχου , με τθν ζκδοςθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ,  εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν 

παράδοςθ του ςυνόλου τθσ  προμικειασ, τθρουμζνων των διαδικαςιϊν που  προβλζπονται ςτισ διατάξεισ 

του N.4412/2016   «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΕΚΠΣΩΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ  

Εφόςον υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ μποροφν 

να επιβλθκοφν ποινικζσ ριτρεσ και ζκπτωςθ του αναδειχκζντοσ προμθκευτι. 

 

Άρθρο 11ο :  ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Ο  προχπολογιςμόσ του ςυνόλου τθσ  μελζτθσ ανζρχεται ςτο ποςό των  24.797,52 €  με Φ.Ρ.Α. 24 % και κα 
βαρφνει τουσ  Κ.Α. 35.7131.001 (με το ποςό 23.359,12 ευρώ) και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΗΠΟΣΕΧΝΙΑ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ,  Κ.Λ.Π.)»  και   Κ.Α. 70.05.7131.003  (με το ποςό 1.438,40 
ευρώ)  και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΑΙΑ (ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ-
ΧΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.)» του Δθμοτικοφ Ρροχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2020. 
Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται από το Ταμείο του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων 

με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ, αφοφ προθγουμζνωσ προςκομιςκοφν από το 

προμθκευτι τα απαραίτθτα τιμολόγια που κα ςυνοδεφονται από τα αντίςτοιχα δελτία αποςτολισ  & όλα τα 

απαραίτθτα νόμιμα δικαιολογθτικά. 

Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ βαρφνεται με όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ & κρατιςεισ που ιςχφουν κατά 
τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ .  

Άρθρο 12ο :  ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ  Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε 
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 
ςυναλλακτικϊν θκϊν.  Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω 
οριηόμενα, αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Κζρκυρα. 

                                                                                  Κζρκυρα,   02 / 04 / 2020 

 

                                 ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ  ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                          Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ    Δ/ΝΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟΥ ΕΓΟΥ 

    
 
 

                    ΓΕΩΓΙΟΣ  ΗΑΑΓΚΑΣ   
ΑΝΔΕΑΣ-ΣΡΥΙΔΩΝ ΛΑΒΑΝΟΣ 
ΡΕ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

                       Ρ.Ε.  ΓΕΩΡΟΝΟΣ      



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ   

 ΑΡ. ΜΕΛ. : 04/2020   

  

 

                                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

B. Κ.Α. 35.7131.001  ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΗΠΟΣΕΧΝΙΑ,   

                                   ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π.¨ 

 

Α/Α               ΡΕΙΓΑΦΘ CPV ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(Ευρϊ) 

ΔΑΡΑΝΘ 

  (Ευρϊ) 

   1 ΧΛΟΟΚΟΡΤΙΚΟ (ΜΘΧΑΝΘ ΓΚΑΗΟΝ με 
αυτοκίνθςθ) -  βενηινοκίνθτο, κυβιςμόσ 
150 κυβικά εκατοςτά, ιςχφσ 2,2 kW/3,0 
HP, πλάτοσ κοπισ 51 cm, φψοσ κοπισ 
25-75mm, κάδοσ ςυλλογισ 55 lt, βάροσ 
28 kg  

16311000-9               8   

  2 ΦΥΣΘΤΘΑΣ βενηινοκίνθτοσ, κυβιςμόσ 
27,2 κυβικά εκατοςτά, μζγιςτθ παροχι 
αζρα 730 κυβικά μζτρα ανά ϊρα, βάροσ 
4,1 Kg, θχθτικι ιςχφσ 104 Db(A), 
κινθτιρασ 2 mix, με διακόπτθ 
λειτουργίασ  

16160000-4               9   

  3 ΜΡΟΝΤΟΥΟΨΑΛΙΔΟ βενηινοκίνθτο, 
κυβιςμόσ 22,7 κυβικά εκατοςτά, ιςχφσ 
0,7Kw/1,0 Hp, μικοσ μαχαιριϊν 75 cm, 
βάροσ 5,6 Kg, με αντιδονθτικό ςφςτθμα, 
ςφςτθμα ergostart, κινθτιρασ 2mix, 
μαχαίρια αμφίπλευρθσ  κοπισ, ςφςτθμα 
φίλτρανςθσ αζρα μακράσ διάρκειασ, με 
βιδωτό προφυλακτιρα και 
προςτατευτικό οδθγοφ, ςυνολικό μικοσ 
135 cm,  απόςταςθ δοντιϊν 38 mm, 

16160000-4              4   



χωρθτικότθτα δοχείου καυςίμου 0,46 lt  

  4 ΤΘΛΕΣΚΟΡΙΚΟΣ ΦΑΚΤΟΚΟΡΤΘΣ 
βενηινοκίνθτο, κυβιςμόσ 24,1 κυβικά 
εκατοςτά, ιςχφσ 0,9kw/1,2 HP, με 
ρυκμιςτι ςτροφϊν ECOSPEED, μαχαίρια 
ςτρεφόμενα κατά 145 μοίρεσ, ςυνολικό 
μικοσ 242 cm, βάρουσ 6,2 kg, μικοσ 
μαχαιριϊν 60cm 

16160000-4              3   

  5 ΧΟΤΟΚΟΡΤΙΚΟ βενηινοκίνθτο, κυβιςμόσ 
41,6 κυβικά εκατοςτά, ιςχφσ 2,0kw/2,7 
HP, βάροσ 7,7 Kg, ςυνολικό μικοσ 168 
cm, διάμετροσ κοπισ 480 mm, όγκοσ 
δεξαμενισ καυςίμου 0,75 lt, 
αντιδονθτικό  ςφςτθμα (περιλαμβάνει 2

ο
 

κοπτικό εξάρτθμα) 

              4   

  6 ΤΘΛΕΣΚΟΡΙΚΟ  ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ 
βενηινοκίνθτο, ελαφρφσ τθλεςκοπικόσ 
ςωλινασ τετράγωνθσ διατομισ, 
ςυνολικό μικοσ 270 – 390 cm, κυβιςμόσ 
36,3 κυβικά εκατοςτά, ιςχφσ 1,4kw/1,9 
HP, βάροσ 7,2 kg, μικοσ λάμασ 30 cm, 
βιμα/τφποσ αλυςίδασ ¼ϋϋP 

              3   

  7 ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ 
βενηινοκίνθτο, κυβιςμόσ 23,6 κυβικά 
εκατοςτά, ιςχφσ 1,1kw/1,5 Θp, βάροσ 2,6 
Kg, μικοσ λάμασ 30 cm, βιμα/τφποσ 
αλυςίδασ ¼ϋϋP  

16160000-4              4   

  8 ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ βενηινοκίνθτο, κυβιςμόσ 
72,2 κυβικά εκατοςτά, ιςχφσ 4,4kw/6 Θp, 
βάροσ 6 Kg, μικοσ λάμασ 50 cm, βιμα/ 
τφποσ  αλυςίδασ 3/8ϋϋP, φρζνο αλυςίδασ 
quick stop, πλευρικόσ τεντωτιρασ 
αλυςίδασ, ςφςτθμα φιλτραρίςματοσ 
αζρα μακράσ διάρκειασ  

16160000-4              1   

  9 Εξάρτθμα για ςφςτθμα τφπου KOMBI, 
ΨΑΛΙΔΙ ΜΡΟΝΤΟΥΑΣ 145 μοίρεσ, για 
κοπι κάμνων κοντά ςτο ζδαφοσ και για 
αςφαλείσ εργαςίεσ κοπισ χόρτου ςε 
ςτενοφσ χϊρουσ και δίπλα ςε χϊρουσ 
κυκλοφορίασ, κοπτικό εξάρτθμα scrub 
cutter, 145° adjustable, βάροσ 2,1 Kg, 
ςυνολικό μικοσ 126 cm, μαχαίρι 
αμφίπλευρθσ κοπισ μικουσ 25 cm  

              1   

 10 ΕΡΑΝΑΦΟΤΙΗΟΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ 
ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΧΟΤΟΥ με μπαταρία 10,8 
V, βάρουσ 0,92 Kg (με μπαταρία), με ςετ 
που περιλαμβάνει μπαταρία, φορτιςτι, 
μαχαίρι κάμνων 20cm, μαχαίρι χόρτου 
12cm και τςάντα μεταφοράσ 

              2   



 11 ΚΛΑΔΟΘΥΜΜΑΤΙΣΤΘΣ ςυρόμενοσ με 
τρζιλερ, με κινθτιρα βενηίνθσ ιςχφοσ 
15HP – 11,2KW ςτισ 1.300 ςτροφζσ, 
κυβιςμόσ 420cc, μζγιςτο πάχοσ κοπισ 
ξφλου 100 χιλιοςτά, μαχαίρια 2+1, 
εκκίνθςθ με χειρόμιηα, επίπεδο 
κορφβου >90dB, κακαρό βάροσ 215 
κιλά, διαςτάςεισ χοάνθσ 60 x 50 
εκατοςτά, με περιςτροφι κρυμματιςτι 
360 μοίρεσ 

              1   

 12 ΑΕΟΣΥΜΡΙΕΣΤΘΣ με ιμάντα και κεφαλι 
αλουμινίου – ελαίου, τριφαςικόσ, τάςθσ 
380 volt, χωρθτικότθτασ 270 λίτρων, 
ιςχφσ 4 HP, πίεςθ 10 max bar, παροχι 
αζρα 476 lit/min, ςτροφζσ 1.450 rpm, 
ςυμπεριλαμβάνεται πλιρεσ ςετ 
εξαρτθμάτων με καλϊδιο αζρα 15 
μζτρων 

              1   

            ΔΑΡΑΝΘ ΡΟ Φ.Ρ.Α.     

                  Φ.Ρ.Α. 24%     

                   ΣΥΝΟΛΟ     

 

C. Κ.Α. 70.05.7131.003 ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΑΙΑ 
(ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ-ΧΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.)¨ 

Α/Α               ΡΕΙΓΑΦΘ CPV ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(Ευρϊ) 

ΔΑΡΑΝΘ 

  (Ευρϊ) 

  1 ΧΟΤΟΚΟΡΤΙΚΟ βενηινοκίνθτο, κυβιςμόσ 41,6 κυβικά 
εκατοςτά, ιςχφσ 2,0kw/2,7 HP, βάροσ 7,7 Kg, ςυνολικό μικοσ 
168 cm, διάμετροσ κοπισ 480 mm, όγκοσ δεξαμενισ 
καυςίμου 0,75 lt, αντιδονθτικό  ςφςτθμα (περιλαμβάνει 2

ο
 

κοπτικό εξάρτθμα) 

              1   

  2 ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ βενηινοκίνθτο, κυβιςμόσ 42,6 κυβικά 
εκατοςτά, ιςχφσ 2,0kw/2,7 Θp, βάροσ 4,8 Kg, μικοσ λάμασ 45 
cm, βιμα/τφποσ  αλυςίδασ 3/8ϋϋP, φρζνο αλυςίδασ quick 
stop 

16160000-
4 

             2   

            ΔΑΡΑΝΘ ΡΟ Φ.Ρ.Α.     

                  Φ.Ρ.Α. 24%     

                   ΣΥΝΟΛΟ     

ΣΥΝΟΛΟ Α + Β:  …………………ΕΥΩ  
                                                                                                                          Κζρκυρα,  --/--/2020    
  
           

                                                                                                                              Ο  ΡΟΣΦΕΩΝ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


