ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ
ΓΗΑΠΟΝΣΗΩΝ ΝΖΩΝ
Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛ. 9/2020

Tίηινο: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΑΥΙΛΛΔΙΩΝ»

Κ.Α. 35.6262.003
Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο : 10.432,12 € (κε Φ.Π.Α. 24%)

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Σα πάρκα, οι πλατείεσ και γενικϊσ οι κοινόχρθςτοι χϊροι πραςίνου, αποτελοφν
ουςιϊδεσ ςτοιχείο για τθν ανάπτυξθ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και
των επιςκεπτϊν τθσ Δ.Ε. Αχιλλείων του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων.
Θ παροφςα μελζτθ αφορά κυρίωσ τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ πραςίνου κοινοχριςτων χϊρων
ςτισ περιοχζσ εντόσ οικιςμϊν ςτθ Δ.Ε. Αχιλλείων, όπωσ αποψίλωςθ τθσ ανεπικφμθτθσ
αυτοφυοφσ βλάςτθςθσ, εκατζρωκεν των δθμοτικϊν οδϊν πλάτουσ ζωσ και ενόσ μζτρου,
κακϊσ και ςε πλατείεσ, θρϊα, πεηοδρόμια, παιδικζσ χαρζσ κ.λ.π. και ςυγκεκριμζνα με τθ
χριςθ χορτοκοπτικοφ μθχανιματοσ (με κορδόνι) και ςτθ ςυνζχεια κακαριςμόσ των
κομμζνων χόρτων με φυςθτιρα ι ςκοφπα και απομάκρυνςθ των φυτικϊν υπολειμμάτων
και απόρριψθ τουσ, με οποιοδιποτε τρόπο (ςάκοι, ςακοφλεσ, ι φορτθγάκι) ςε χϊρο όπου
επιτρζπεται από τον Διμο.
Σο γεγονόσ όμωσ ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ςτακερι μείωςθ του εξειδικευμζνου
προςωπικοφ του Σμιματοσ υντιρθςθσ Πραςίνου, (κυρίωσ λόγω ςυνταξιοδοτιςεων κ.λ.π.),
και παράλλθλα οι αυξθμζνεσ απαιτιςεισ που υπάρχουν για λειτουργικοφσ και βιϊςιμουσ
χϊρουσ πραςίνου, κρίνεται αναγκαία θ ςυνδρομι ιδιωτϊν, για να εκτελζςουν ζνα μζροσ
από τισ ςυνολικζσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ πραςίνου κοινοχριςτων χϊρων.
Επιςθμαίνεται ότι το εργατικό προςωπικό του Σμιματοσ υντιρθςθσ Πραςίνου είναι δζκα
εφτά (17) άτομα, τα οποία επαρκοφν μόνο, για τθν ςυντιρθςθ μζρουσ των εργαςιϊν
ςυντιρθςθσ πραςίνου τθσ Δ.Ε. Κερκυραίων ςτα όρια κυρίωσ τθσ πόλθσ τθσ Κζρκυρασ.
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ πραςίνου ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, που κα γίνονται πάντα με
τισ υποδείξεισ του υπεφκυνου Γεωπόνου τθσ υπθρεςίασ, που απαιτοφνται να γίνουν, κα
γίνουν με τθ χριςθ χορτοκοπτικοφ μθχανιματοσ (με κορδόνι) και ςτθ ςυνζχεια κακαριςμόσ
των κομμζνων χόρτων με φυςθτιρα ι ςκοφπα και απομάκρυνςθ των φυτικϊν

υπολειμμάτων και απόρριψθ τουσ, με οποιοδιποτε τρόπο (ςάκοι, ςακοφλεσ, ι φορτθγάκι)
ςε χϊρο όπου επιτρζπεται από τον Διμο.
Περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των
μθχανθμάτων, των εργαλείων, των υλικϊν και των καυςίμων για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν απομάκρυνςθ των φυτικϊν
υπολειμμάτων που προκφπτουν από τισ ανωτζρω εργαςίεσ και τθν απόρριψθ τουσ ςε
οποιαδιποτε απόςταςθ ςε χϊρο που επιτρζπουν οι αρμόδιεσ αρχζσ.
Από προμζτρθςθ των εκτάςεων που κα πρζπει να γίνουν οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ
πραςίνου όπωσ περιγράφονται παραπάνω, που ζγινε, προκφπτει ότι ςτθ Δ.Ε. Αχιλλείων
υπάρχουν ενδεικτικά:
1. Δ.Κ. Γαςτουρίου : 24 ςτρζμματα
2. Σ.Κ. Αγίου Προκοπίου: 4 ςτρζμματα
3. Σ.Κ. Αγίων Δζκα: 10 ςτρζμματα
4. Σ.Κ. Άνω Γαροφνα: 5 ςτρζμματα
5. Σ.Κ. Βαρυπατάδων: 5 ςτρζμματα
6. Δ.Κ. Βιροφ: 19 ςτρζμματα
7. Σ.Κ. Καλαφατιϊνων: 8 ςτρζμματα
8. Σ.Κ. Καμάρασ: 9 ςτρζμματα
9. Δ.Κ. Κυνοπιαςτϊν: 17 ςτρζμματα
10. Σ.Κ. Καςτελλάνων Μζςθσ : 11 ςτρζμματα
11. Σ.Κ. Κάτω Γαροφνα: 10 ςτρζμματα
12. Σ.Κ. Κουραμάδων: 5 ςτρζμματα
13. Σ.Κ. Μπενιτςϊν: 12 ςτρζμματα
14. Σ.Κ. ταυροφ: 11 ςτρζμματα
υνολικά 150 ςτρζμματα.
Ζνασ εργάτθσ δουλεφοντασ οχτϊ (8) ϊρεσ, δθλαδι ζνα (1) θμερομίςκιο μπορεί να
καλφψει κατά εκτίμθςθ κατά μζςο όρο περίπου 2 ςτρζμματα. Ζτςι για τισ εργαςίεσ
ςυντιρθςθσ πραςίνου ςτθ Δ.Ε. Αχιλλείων απαιτοφνται ςυνολικά ενδεικτικά εβδομιντα
εννζα (79) θμερομίςκια για ζναν κακαριςμό. Αναλογικά με το ποςό που διατίκεται (10.500
ευρϊ), κα διατεκοφν και τα ανάλογα θμερομίςκια (ςυνολικά 94) για τισ εργαςίεσ ςε κάκε
Δ.Κ. ι Σ.Κ. τθσ Δ.Ε. Αχιλλείων.
Ζτςι ςε κάκε Δ.Κ. ι Σ.Κ. τθσ Δ.Ε. Αχιλλείων κα πραγματοποιθκοφν τα αντίςτοιχα
θμερομίςκια:
1. Δ.Κ. Γαςτουρίου : 14 θμερομίςκια
2. Σ.Κ. Αγίου Προκοπίου: 3 θμερομίςκια
3. Σ.Κ. Αγίων Δζκα: 7 θμερομίςκια
4. Σ.Κ. Άνω Γαροφνα: 4 θμερομίςκια
5. Σ.Κ. Βαρυπατάδων: 4 θμερομίςκια
6. Δ.Κ. Βιροφ: 12 θμερομίςκια
7. Σ.Κ. Καλαφατιϊνων: 5 θμερομίςκια
8. Σ.Κ. Καμάρασ: 6 θμερομίςκια
9. Δ.Κ. Κυνοπιαςτϊν: 10 θμερομίςκια
10. Σ.Κ. Καςτελλάνων Μζςθσ : 8 θμερομίςκια
11. Σ.Κ. Κάτω Γαροφνα: 5 θμερομίςκια
12. Σ.Κ. Κουραμάδων: 3 θμερομίςκια
13. Σ.Κ. Μπενιτςϊν: 7 θμερομίςκια
14. Σ.Κ. ταυροφ: 6 θμερομίςκια

υνολικά: 94 θμερομίςκια
Οι ανωτζρω εργαςίεσ κα ξεκινιςουν και κα κατευκφνονται, ζπειτα από εντολι τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ (Σμιμα υντιρθςθσ Πραςίνου) μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και
θ πρόοδοσ τουσ κα ελζγχεται από τον υπεφκυνο Γεωπόνο του εν λόγω Σμιματοσ.
Για το ςκοπό αυτό υπάρχει πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ
και Διαποντίων Νιςων, οικ. ζτουσ 2020, με Κ.Α. 35.6262.003 και τίτλο «υντιρθςθ
πραςίνου κοινοχριςτων χϊρων Δ.Ε. Αχιλλείων», ςυνολικοφ ποςοφ 10.500,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%.

Κέξθπξα 23/ 04 / 2020

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ
ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΕΑΡΑΓΚΑ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΓΔΩΠΟΝΟ Π.Δ.

Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΙ
ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛ. 9/2020
Κ.Α.
35.6262.003
ΑΥΙΛΛΔΙΩΝ ¨

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
¨ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ.Δ.

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΙΜΗ
ΓΑΠΑΝΗ
ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΩΝ ΜΟΝ.
Cpv: 77310000-6
(8 ώξεο εξγαζία) (ΔΤΡΩ)
(ΔΤΡΩ)
1 Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην
94
8.413,00
ρνξηνθνπηηθό
κεράλεκα
89,50
πεδνύ ρεηξηζηή ζε δξόκνπο,
πάξθα,
πιαηείεο
θ.ι.π.,
θαζώο
θαη
θαζαξηζκόο
απνςηισκέλνπ ρώξνπ κε
ρξήζε θπζεηήξα ή ζθνύπαο
θαη
απνκάθξπλζε
ησλ
θπηηθώλ ππνιιεηκκάησλ.
ύλνιν θαζαξήο αμίαο
8.413,00€
ΦΠΑ 24%
2.019,12€
Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο
10.432,12€
Οη αλσηέξσ ηηκέο πξνθύπηνπλ από έξεπλα ηεο αγνξάο.
Κέξθπξα 23/04/2020
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

Ο

ΤΝΣΑΞΑ

ΕΑΡΑΓΚΑ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΠΔ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο
ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ
ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ
Γ/ΝΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ
ΔΡΓΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΙ
ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛ. 9/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Κ.Α. 35.6262.003 ¨ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΥΙΛΛΕΙΩΝ ¨
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΩΝ
(8 ώξεο εξγαζία)

Cpv: 77310000-6
1 Βνηάληζκα
κε
βελδηλνθίλεην
ρνξηνθνπηηθό
κεράλεκα
πεδνύ
ρεηξηζηή ζε δξόκνπο, πάξθα, πιαηείεο
θ.ι.π., θαζώο θαη θαζαξηζκόο
απνςηισκέλνπ ρώξνπ κε ρξήζε
θπζεηήξα
ή
ζθνύπαο
θαη
απνκάθξπλζε
ησλ
θπηηθώλ
ππνιιεηκκάησλ.

ΣΙΜΗ
ΜΟΝ.

(ΔΤΡΩ)

ΓΑΠΑΝΗ
(ΔΤΡΩ)

94

ύλνιν θαζαξήο αμίαο
ΦΠΑ 24%
Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο

Κζρκυρα --/--/2020

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ
Δ/ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛ. 9/2020

ΣΙΣΛΟ : «ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ.Δ. ΑΥΙΛΛΔΙΩΝ»

Κ.Α. 35.6262.003
Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ : 10.432,12 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α) Οι τιμζσ του τιμολογίου αφοροφν κάκε μονάδα είδουσ, το οποίο πλθροί τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ υγγραφισ Τποχρεϊςεων (.Τ.).
β) ε κάκε τιμι κα περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ που αναφζρονται ςτθ Σεχνικι ζκκεςθ και
ςτο Προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ, χρθςιμοποιϊντασ τα κατάλλθλα μθχανιματα κθποτεχνίασ,
οι νόμιμεσ κρατιςεισ και πάςα αιτοφμενθ δαπάνθ μθ ρθτϊσ αναφερόμενθ πλθν όμωσ
αναγκαία για τθν πλιρθ ζντεχνο και ςυμφϊνωσ προσ τουσ όρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.
γ) Δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Β’ ΣΙΜΕ ΜΟΝΑΔΑ
Για τθν χριςθ των ηθτοφμενων εργαςιϊν, κατά τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τθσ
υγγραφισ Τποχρεϊςεων .Τ. οι τιμζσ μονάδασ είναι οι παρακάτω:
Άρθρο 1ο
Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα πεδνύ ρεηξηζηή ζε δξόκνπο, πάξθα, πιαηείεο θ.ι.π.,
θαζώο θαη θαζαξηζκόο απνςηισκέλνπ ρώξνπ κε ρξήζε θπζεηήξα ή ζθνύπαο θαη απνκάθξπλζε ησλ
θπηηθώλ ππνιιεηκκάησλ.

Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι ςε δρόμουσ, πάρκα,
πλατείεσ κ.λ.π., κακϊσ και κακαριςμόσ αποψιλωμζνου χϊρου με χριςθ φυςθτιρα ι
ςκοφπασ κακϊσ και απομάκρυνςθ των φυτικϊν υπολειμμάτων που κα προκφψουν από τισ
ανωτζρω εργαςίεσ και τθν απόρριψθ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε χϊρο που
επιτρζπουν οι αρμόδιεσ αρχζσ (περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ του

εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των μθχανθμάτων και των εργαλείων για τθν πλιρθ εκτζλεςθ
τθσ εργαςίασ) και κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ υγγραφισ
Τποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.

Σιμι δαπάνθσ ανά θμερομίςκιο : 89,50 € ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΝΝΕΑ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΘΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
Κζρκυρα 23 / 04 / 2020
ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΗΑΡΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΓΕΩΠΟΝΟ Π.Ε.

Δ/ΝΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΙ
ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ
Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΑΡ. ΜΔΛ. 9/2020

ΣΙΣΛΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ»
K.A. 35.6262.003
Πξνϋπνινγηζκόο 10.432,12 € κε ΦΠΑ 24 %.
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ν: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά θπξίσο ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
ζηηο πεξηνρέο εληόο νηθηζκώλ ζηε Γ.Δ. Αρηιιείσλ, όπσο απνςίισζε ηεο αλεπηζύκεηεο
απηνθπνύο βιάζηεζεο, εθαηέξσζελ ησλ δεκνηηθώλ νδώλ πιάηνπο έσο θαη ελόο κέηξνπ,
θαζώο θαη ζε πιαηείεο, εξώα, πεδνδξόκηα, παηδηθέο ραξέο θ.ι.π. θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε
ρξήζε ρνξηνθνπηηθνύ κεραλήκαηνο (κε θνξδόλη) θαη ζηε ζπλέρεηα θαζαξηζκόο ησλ
θνκκέλσλ ρόξησλ κε θπζεηήξα ή ζθνύπα θαη απνκάθξπλζε ησλ θπηηθώλ ππνιεηκκάησλ θαη
απόξξηςε ηνπο, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν (ζάθνη, ζαθνύιεο, ή θνξηεγάθη) ζε ρώξν όπνπ
επηηξέπεηαη από ηνλ Γήκν.
Σν γεγνλόο όκσο όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη ζηαζεξή κείσζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Πξαζίλνπ, (θπξίσο ιόγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ θ.ι.π.),
θαη παξάιιεια νη απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ιεηηνπξγηθνύο θαη βηώζηκνπο
ρώξνπο πξαζίλνπ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπλδξνκή ηδησηώλ, γηα λα εθηειέζνπλ έλα κέξνο από
ηηο ζπλνιηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ην εξγαηηθό πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Πξαζίλνπ είλαη δέθα
εθηά (17) άηνκα, ηα νπνία επαξθνύλ κόλν, γηα ηελ ζπληήξεζε κέξνπο ησλ εξγαζηώλ
ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ηεο Γ.Δ. Κεξθπξαίσλ ζηα όξηα θπξίσο ηεο πόιεο ηεο Κέξθπξαο.
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, πνπ ζα γίλνληαη πάληα κε
ηηο ππνδείμεηο ηνπ ππεύζπλνπ Γεσπόλνπ ηεο ππεξεζίαο, πνπ απαηηνύληαη λα γίλνπλ, ζα
γίλνπλ κε ηε ρξήζε ρνξηνθνπηηθνύ κεραλήκαηνο (κε θνξδόλη) θαη ζηε ζπλέρεηα θαζαξηζκόο
ησλ θνκκέλσλ ρόξησλ κε θπζεηήξα ή ζθνύπα θαη απνκάθξπλζε ησλ θπηηθώλ ππνιεηκκάησλ
θαη απόξξηςε ηνπο, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν (ζάθνη, ζαθνύιεο, ή θνξηεγάθη) ζε ρώξν όπνπ
επηηξέπεηαη από ηνλ Γήκν.

Πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, ησλ
κεραλεκάησλ, ησλ εξγαιείσλ, ησλ πιηθώλ θαη ησλ θαπζίκσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θπηηθώλ ππνιεηκκάησλ
πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο θαη ηελ απόξξηςε ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε
ζε ρώξν πνπ επηηξέπνπλ νη αξκόδηεο αξρέο.
Έηζη ζε θάζε Γ.Κ. ή Σ.Κ. ηεο Γ.Δ. Αρηιιείσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα αληίζηνηρα
εκεξνκίζζηα, όπσο αλαιύεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε ηεο κειέηεο:
15. Γ.Κ. Γαζηνπξίνπ : 14 εκεξνκίζζηα
16. Σ.Κ. Αγίνπ Πξνθνπίνπ: 3 εκεξνκίζζηα
17. Σ.Κ. Αγίσλ Γέθα: 7 εκεξνκίζζηα
18. Σ.Κ. Άλσ Γαξνύλα: 4 εκεξνκίζζηα
19. Σ.Κ. Βαξππαηάδσλ: 4 εκεξνκίζζηα
20. Γ.Κ. Βηξνύ: 12 εκεξνκίζζηα
21. Σ.Κ. Καιαθαηηώλσλ: 5 εκεξνκίζζηα
22. Σ.Κ. Κακάξαο: 6 εκεξνκίζζηα
23. Γ.Κ. Κπλνπηαζηώλ: 10 εκεξνκίζζηα
24. Σ.Κ. Καζηειιάλσλ Μέζεο : 8 εκεξνκίζζηα
25. Σ.Κ. Κάησ Γαξνύλα: 5 εκεξνκίζζηα
26. Σ.Κ. Κνπξακάδσλ: 3 εκεξνκίζζηα
27. Σ.Κ. Μπεληηζώλ: 7 εκεξνκίζζηα
28. Σ.Κ. ηαπξνύ: 6 εκεξνκίζζηα
πλνιηθά: 94 εκεξνκίζζηα
Γηα ην ζθνπό απηό ππάξρεη πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο
θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, νηθ. έηνπο 2020, κε Κ.Α. 35.6262.003 θαη ηίηιν «ΤΝΣΖΡΖΖ
ΠΡΑΗΝΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ.Δ. ΑΥΗΛΛΔΗΩΝ», ζπλνιηθνύ πνζνύ 10.500,00
€ . Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 10.432,12 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.
ΑΡΘΡΟ 2ν : ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1. Ν. 3463/06 ¨Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ¨.
2. Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
3. N.4412/2016
«Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρύεη κε ην λ.4605/2019, ΦΔΚ 52/01-04-2019, Σεύρνο Α΄.
4. Σνπ N. 3861/ΦΔΚ 112 Α’/13-7-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη
απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
5. Σνπ Ν. 4013/2011 «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
θαη Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 204Α/159-2011) άξζξν 4, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4072/2012 θαη ηζρύεη.
6. Σνπ Ν.2362/23.11.1995 (ΦΔΚ 247/Α΄-27.11.1995) Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνύ
ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
7. Σνπ Ν.4071/12 (ΦΔΚ 85/11.04.2012 ηεύρνο Α΄): Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή
αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο
2009/50/ΔΚ.
8. Σνπ Ν.4555/2018 Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο Βειηίσζε
ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. (Πξόγξακκα
«ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»).

Όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα, θαζώο θαη ηηο εγθπθιίνπο πνπ ηηο ζπλνδεύνπλ, όπσο απηέο
ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο παξνύζαο.
ΑΡΘΡΟ 3ν : ΟΡΙΜΟΙ
1. «Δξγνδόηεο» ή «Κύξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ)» ή «Αλαζέηνπζα Αξρή» :
Ο Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ , Γ/ΝΖ Λ. Αιεμάλδξαο 6Α, Σ.Κ
49100 , Κέξθπξα
e-mail : info@corfu.gov.gr
2. «Αλάδνρνο πξνκεζεπηήο» ή «Πξνκεζεπηήο »: Σν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή
ζπλεηαηξηζκόο ή έλσζε πξνκεζεπηώλ ή θνηλνπξαμία ζην νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν
δηαγσληζκόο.
3.
«Γεκνπξαηνύζα Αξρή» ή (ΓΑ)» θαη «Αλαζέηνπζα Αξρή»: Ο Γήκνο Κεληξηθήο
Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ.
4. «Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία»: Ζ Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνύ Έξγνπ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο
Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ.
5. «Προϊςταμζνθ Αρχι»: Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων ι θ Οικονομικι
Επιτροπι κατά περίπτωςθ.

6. «Γηαγσληδόκελνο»- « Πξνζθέξσλ» : Σν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή έλσζε πνπ ζα
ππνβάιιεη πξνζθνξά.
7. «Επιτροπι Διαγωνιςμοφ» : Σο 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. «Σεύρε Γηαγσληζκνύ» : Σα ηεύρε ηεο κειέηεο πνπ αιιεινζπκπιεξώλνληαη, ελ πεξηπηώζεη
δε αζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ πεξηερνκέλσλ εηο απηά όξσλ, θαζνξίδνληαη σο θάησζη:
1. πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ
2. Σηκνιόγην Μειέηεο
3. Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο
4. Σερληθή Έθζεζε
5. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
9. «ύκβαζε» : Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμύ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδόρνπ, ε
νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθύξσζεο.
10. «πκβαηηθό Σίκεκα» : Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα.
11. «Δπηηξνπή Παξαιαβήο (Δ.Π.)» : Οκάδα πξνζώπσλ, νξηζκέλε από ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή, ε νπνία εμνπζηνδνηείηαη λα εθπξνζσπεί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ εθηέιεζε ησλ
ππνρξεώζεσλ, ησλ δηθαησκάησλ ή θαη ησλ εμνπζηώλ πνπ ηεο αλήθνπλ δπλάκεη ηεο ύκβαζεο
θαη έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο από ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ
παξαιαβή ησλ Παξαδνηέσλ απηήο
ΑΡΘΡΟ 4ν: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, νηθ. έηνπο
2020, κε Κ.Α. 35.6262.003 θαη ηίηιν «ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ
ΥΩΡΩΝ Γ.Δ. ΑΥΗΛΛΔΗΩΝ», ππάξρεη πίζησζε, ζπλνιηθνύ πνζνύ 10.500,00 € . Ο
ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 10.432,12 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. 24%.
ΑΡΘΡΟ 5ν :ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΔΔΩ
Οη ππεξεζίεο κπνξνύλ λα αλαηεζνύλ απεπζείαο, ζηνλ πξνζθέξνληα κε θξηηήξην ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κόλν βάζε ηηκήο, βάζεη ηνπ N.4412/2016
«Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», ηνπ ΓΚΚ 3463/2006, ηνπ άξζξνπ 72 παξ. δ ηνπ Ν. 3852/10 ,
ηεο ππ' αξηζ. 35130/739/09.08.2010 Τπ. απόθαζεο θαη ηεο ππ’ αξίζκ.: 09-07/27-03-2020
(ΑΓΑ: 6Γ1Θ46ΜΓ2Α-63Μ ) απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο
Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ.

ΑΡΘΡΟ 6ν: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ
ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

ΓΔΝ απαηηείηαη ε θαηαβνιή εγγύεζεο ζπκκεηνρήο (N.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο
Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)»).
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
1. Αληίγξαθα ελ ηζρύ παξαζηαηηθώλ ( Δπηκειεηεξίνπ -Υξόλνο έθδνζεο έσο 30
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο), από ηα νπνία λα πξνθύπηεη ε
ελαζρόιεζή ηνπο ή ε δπλαηόηεηα αλάιεςεο θαη εθηέιεζεο ππεξεζηώλ αλάινγσλ κε
ηηο δεηνύκελεο.
2. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία κα αναφζρεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ τουσ (όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 8 τθσ .Τ.).
3. Τπεφκυνθ διλωςθ Ν1599/ 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 υγγραφισ Τποχρεϊςεων και των
λοιπϊν τευχϊν τθσ μελζτθσ .

4.πκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
5.Τπεύζπλε δήισζε όηη δελ ηζρύνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ησλ άξζξσλ 73,74 ηνπ
Ν.4412/2016.
Ζ ππεύζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθόζνλ έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο
Τπόρξενη ζηελ πξνζθόκηζε ηεο αλσηέξσ ππεύζπλεο δήισζεο είλαη:
- θπζηθά πξόζσπα
- δηαρεηξηζηέο ΔΠΔ, ΗΚΔ, ΟΔ θαη ΔΔ
- δηεπζύλσλ ζύκβνπινο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ΑΔ
- ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, νη δηαρεηξηζηέο θαη λόκηκνη
εθπξόζσπνί ηνπ
6. Φορολογικι ενθμερότθτα
7. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα
Σα 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. Τπεφκυνθ διλωςθ Ν1599/ 86, ότι κα απαςχολεί δφο (2) τουλάχιςτον εργάτεσ με
χορτοκοπτικό μθχάνθμα, ϊςτε οι εργαςίεσ να πραγματοποιοφνται πιο γριγορα.

Άξζξν 7ν : ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηελ Διιεληθή γιώζζα κε
εμαίξεζε ηνπο ηερληθνύο όξνπο πνπ είλαη δπλαηό λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα
ή, εθ’ όζνλ απηνί δελ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζηελ Διιεληθή, κόλνλ ζηελ Αγγιηθή.
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζην γξαθείν Πξσηνθόιινπ
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ ( Γ/λζε Λ.
Αιεμάλδξαο 6Α, Σ.Κ 49100 , Κέξθπξα) κέρξη ηελ …………./…./2020 θαη ώξα …… κ.κ ,
ώξα ιήμεο επίδνζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κέζα ζε εληαίν θιεηζηό θάθειν ζηελ
εμσηεξηθή πιεπξά , ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο.
ΠΡΟ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ
ΓΗΑΠΟΝΣΗΩΝ ΝΖΩΝ
Γ/ΝΖ Λ. Αιεμάλδξαο 6Α, Σ.Κ 49100 , Κέξθπξα
ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηηο εξγαζίεο κε ηίηιν «……………..»
Πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο : ………€ ( κε ΦΠΑ 24%)
«Να κελ αλνηρηεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή γξακκαηεία»
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ πξέπεη λα δειώλεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ( ηαπηόηεηα γηα θπζηθά
πξόζσπα), ηελ επσλπκία θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν (επί λνκηθώλ πξνζώπσλ, εηαηξεηώλ ή
ζπλεηαηξηζκώλ), ηελ ηαρπδξνκηθή θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (εθόζνλ ππάξρεη) , αξηζκνύο
ηειεθώλσλ θαη ζπζθεπώλ ηειενκνηνηππίαο.
Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ζθξαγηζκέλν έληππν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 8ν: ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη’ ειάρηζηνλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) κήλα από ηελ εκέξα
ππνβνιήο ηνπο.

ΑΡΘΡΟ 9ν: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΣΡΑ
ε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηώλ ζα ππάξρεη πνηληθή ξήηξα 5% επί ηνπ πνζνύ
ηεο αλαζέζεσο.
ΑΡΘΡΟ 10ν: ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ
Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα μεθηλήζνπλ άκεζα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, ζα
θαηεπζύλνληαη κε εληνιέο ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Πξαζίλνπ θαη ε ζσζηή
εθηέιεζε θαζώο θαη ε πξόνδν ηνπο ζα ειέγρεηαη από ηνλ ππεύζπλν Γεσπόλν ηνπ ελ ιόγσ
Σκήκαηνο. Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα νινθιεξσζνύλ κε ηελ ζπκπιήξσζε, ηνπ αξηζκνύ ησλ
εκεξνκηζζίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε, ζε δηάζηεκα ην αλώηεξν , έμη (6) κελώλ.
ΑΡΘΡΟ 11ν: ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ζ παξαθνινύζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηεο παξαιαβήο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη από ηελ
Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, βάζε ηνπ
Ν.4412/2016, ε νπνία ζα πηζηνπνηεί θαη ζα παξαιακβάλεη ηηο γελόκελεο εξγαζίεο, βάζεη
βεβαηώζεσο θαιήο εθηέιεζεο από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία.
Ωο επηβιέπσλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη ν ππεύζπλνο γεσπόλνο ηνπ
Σκήκαηνο πληήξεζεο Πξαζίλνπ.
ΑΡΘΡΟ 12ν: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ
Ζ αλάζεζε ρξεκαηνδνηείηαη από ίδηνπο πόξνπο. ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2020 ηνπ
Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ ππάξρεη πίζησζε κε Κ.Α. 35.6262.003
θαη ηίηιν «ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ.Δ. ΑΥΗΛΛΔΗΩΝ» κε
πξνϋπνινγηζκό κειέηεο 10.432,12 Δπξώ. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα κπνξεί λα γίλεη ζην

ηέινο ησλ εξγαζηώλ όηαλ νινθιεξσζνύλ ηα εκεξνκίζζηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε, από
ην Σακείν ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, κεηά ηελ έθδνζε ησλ
ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη
ζα πξνζθνκηζζνύλ έγθαηξα από κέξνπο ηνπ Αλαδόρνπ όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα
ηελ έθδνζε ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο. Ο Αλάδνρνο βαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο.
ΑΡΘΡΟ 13ν: ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ - ΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε,
ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Πξαζίλνπ. Οη εξγαζίεο
ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, πνπ απαηηνύληαη λα γίλνπλ, ζα γίλνπλ κε
ηε ρξήζε ρνξηνθνπηηθνύ κεραλήκαηνο (κε θνξδόλη) θαη ζηε ζπλέρεηα θαζαξηζκόο ησλ
θνκκέλσλ ρόξησλ κε θπζεηήξα ή ζθνύπα θαη απνκάθξπλζε ησλ θπηηθώλ ππνιεηκκάησλ θαη
απόξξηςε ηνπο, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν (ζάθνη, ζαθνύιεο, ή θνξηεγάθη) ζε ρώξν όπνπ
επηηξέπεηαη από ηνλ Γήκν.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απαζρνιεί ηαπηόρξνλα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εξγάηεο κε
ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα, ώζηε λα πξαγκαηνπνηνύληαη νη εξγαζίεο πην γξήγνξα. Σν
πξόγξακκα ησλ εξγαζηώλ ζα δίλεηαη από ηνλ ππεύζπλν γεσπόλν ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο
Πξαζίλνπ. Όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ιόγσ βξνρήο δελ επηηξέπνπλ ηηο εξγαζίεο απηέο, δελ
ζα πξαγκαηνπνηνύληαη.
Πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, ησλ
κεραλεκάησλ, ησλ εξγαιείσλ, ησλ πιηθώλ θαη ησλ θαπζίκσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θπηηθώλ ππνιεηκκάησλ
πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο θαη ηελ απόξξηςε ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε
ζε ρώξν πνπ επηηξέπνπλ νη αξκόδηεο αξρέο.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππόρξενο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ακνηβώλ θαη αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζην
πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί. Δπίζεο , ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί πγείαο θαη
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, έρεη ηελ επζύλε
λα παξέρεη ζην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη
λα ιακβάλεη ηα επηβαιιόκελα κέηξα πξνζηαζίαο (έλδπζε / ζήκαλζε) ζηνπο εμσηεξηθνύο
ρώξνπο εξγαζίαο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο επζύλεηαη εμ’ νινθιήξνπ γηα νπνηαδήπνηε δεκηά
πξνθιεζεί ζε ηξίην από απηόλ, θαη πξέπεη λα παίξλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθύιαμεο θαη
πξνο ηξίηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη
άκεζα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
Άξζξν 14ν : ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ
Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 15ν: ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχοσ μετά τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ
ςυγκατάκεςθ τθσ Τπθρεςίασ, να ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ ι το ςφνολο αυτϊν υπεργολαβικά ςε
τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, το οποίο δεν είχε ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του.
ε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν, φζρει αποκλειςτικά ο
Ανάδοχοσ.

ΑΡΘΡΟ 16ν: ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν
υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιονδιποτε τρίτο, ζγγραφα ι πλθροφορίεσ τα οποία κα
περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων
του.
ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΣΗΙΑ

Ο ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά που τυχόν
κα προκφψει κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα
δικαςτιρια τθσ Κζρκυρασ, εφαρμοςτζο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό.

Κέξθπξα, 23/04/2020
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΕΑΡΑΓΚΑ ΓΔΩΡΓΗΟ
ΓΔΩΠΟΝΟ Π.Δ.
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