
 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ  ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ 

ΓΗΑΠΟΝΣΗΧΝ ΝΖΧΝ 

Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ 

ΑΡ. ΜΔΛ. 12/2020 

 

Tίηλορ:  «ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΜΤΕΖΣΗΚΧΝ ΔΝΣΟΜΧΝ Δ ΓΔΝΓΡΑ» 

 

Κ.Α.  35.6279.009 

Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο : 24.800,00 € (κε Φ.Π.Α. 24%) 

                          

ΣΔΥΝΗΚΖ   ΔΚΘΔΖ   
 

         Θ παροφςα μελζτθ αφορά εργαςίεσ  για τον ψεκαςμό  δζνδρων που βρίςκονται εντόσ των ορίων του 
Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων, κοντά ςε δθμοτικά κτίρια, ςχολεία, παιδικοφσ ςτακμοφσ, 
ακλθτικοφσ χϊρουσ, ςε πάρκα, πλατείεσ κ.λ.π. για τθν καταπολζμθςθ των μυηθτικϊν εντόμων. Σα ζντομα που 
μυηοφν φζρουν μικρό ρφγχοσ για να τρυποφν τουσ ιςτοφσ των φυτϊν και των φφλλων των δζνδρων  και με 
αυτόν τον τρόπο να ρουφοφν τουσ  χυμοφσ (όπωσ και τα ακάρεα). 

         Κάποιεσ από τισ ηθμιζσ που προκαλοφν είναι θ χλϊρωςθ και θ παραμόρφωςθ των φφλλων, ο 
αποχρωματιςμόσ και θ ςυςτροφι  των φφλλων, θ ανάπτυξθ μελιτωδϊν εκκριμάτων ςτα φφλλα με 
αποτζλεςμα αυτι θ κολλϊδθσ ουςία να καταλιγει ςτα πεηοδρόμια και να δθμιουργείτε ζτςι πρόβλθμα για 
τουσ πεηοφσ και τα αυτοκίνθτα ι θ ανάπτυξθ καπνιάσ, θ μετάδοςθ ιϊςεων και ςε διπλανά δζνδρα με 
διάφορουσ τρόπουσ όπωσ μζςω των ριηϊν ι του αζρα. 

 
         Ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ αυτοφ του προβλιματοσ  κυρίωσ μζςα ςτον αςτικό ιςτό, είναι θ βιολογικι 
καταπολζμθςθ,  με τθ  χριςθ εγκεκριμζνων βιολογικϊν, οικολογικϊν  φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων  όπου 
επιτρζπεται θ χριςθ του με άδεια ζγκριςθσ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, 
λαμβάνοντασ φυςικά τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ όπου χρειαςτεί. 
 
         Για τον ψεκαςμό για τθν καταπολζμθςθ των μυηθτικϊν εντόμων κα χρθςιμοποιθκοφν  
ςκευάςματα με δραςτικι ουςία τα  Άλατα (Καλίου) λιπαρών οξέων. 

 
 Ο τρόποσ λειτουργίασ τουσ είναι περίπου ίδιοσ με  το γνωςτό μασ ςαπουνόνερο. Μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ πάρα πολλϊν εντόμων ενϊ ειδικότερα τα άλατα αυτά ζχουν 
εκλεκτικι δράςθ ςε ζντομα με μαλακό εξωςκελετό (μελίγκρεσ, κάμπιεσ, διάφορεσ μφγεσ, και άλλα). Δεν 
ζχουν τοξικι – υπολειμματικι δράςθ. Θεωροφνται  πιο ιπια από τα «βιολογικά εντομοκτόνα». Κάποια από 
τα ςκευάςματα αυτά είναι : Savona, Acaridoil 13 SL , DUXON 13,9 SL. τα βιολογικά ςκευάςματα αυτά θ 
καταλλθλότθτα των ςυςτατικϊν και θ αναλογία τουσ είναι ςτακερι και επιλεγμζνθ ϊςτε να παρζχεται το 
καλφτερο αποτζλεςμα με τθ μικρότερθ φκορά για τα φυτά. 

 
Ο τρόποσ δράςθσ τουσ είναι δια επαφισ. Σα άλατα αυτά παράγονται με φυςικό τρόπο δθλαδι από 

φυςικά λιπαρά οξζα, τα οποία προζρχονται από φυτικά ι ηωικά ζλαια και ζχουν τθν ικανότθτα να 
ειςζρχονται ςτο ςϊμα των εντόμων και να τρυποφν τισ κυτταρικζσ μεμβράνεσ. Ουςιαςτικά ςπάει τθ 

http://www.afentoulis-geo.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/79/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B1/659/SAVONA/
http://www.afentoulis-geo.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/79/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B1/657/ACARIDOIL-13-SL/
http://www.afentoulis-geo.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/79/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B1/991/Duxon-13,9-SL/


μεμβράνθ των εντόμων προκαλϊντασ ζτςι ςθμαντικι διαρροι των κυτταρικϊν υγρϊν. Ωσ αποτζλεςμα τα 
ζντομα πεκαίνουν από τθν αφυδάτωςθ. 
Ζχει γριγορθ δράςθ.  
Αντίκετα με πολλά άλλα εντομοκτόνα δεν απαιτεί ειςχϊρθςθ ςτο ςϊμα των εντόμων για να είναι 
αποτελεςματικό. 
Είναι εφκολο ςτθ χριςθ. 
Είναι αςφαλζσ για το περιβάλλον κακϊσ δεν αφινει υπολείμματα ςτο ζδαφοσ ι ςτο νερό ενϊ μπορεί να 
χαρακτθριςτεί ακίνδυνο για τα πουλιά και τα ψάρια. 
Σζλοσ εάν μιλάμε για δζνδρα με εδϊδιμουσ καρποφσ δεν αφινει υπολείμματα ςε αυτοφσ άρα κεωρείται ότι 
είναι αςφαλζσ για τουσ καταναλωτζσ.  
 

Εφαρμόηεται  με ψεκαςμοφσ φυλλϊματοσ (το νερό που κα χρθςιμοποιθκεί να μθν είναι "ςκλθρό" - 
αν είναι δυνατόν να χρθςιμοποιείται βρόχινο ι αποςταγμζνο), θ μορφι των διαλυμάτων είναι είτε πυκνι  
(SL) είτε υγρι υδροδιαλυτι ενϊ πρζπει να τονιςτεί πωσ εάν  χρθςιμοποιθκεί μαηί με παραφινικό λάδι πχ το 
Scorpion θ δράςθ του κα είναι ακόμα καλφτερθ. Σο παραφινικό λάδι χρθςιμοποιείται ενάντια ςε 
τετράνυχουσ , κοκκοειδι και αφίδεσ. Δρά με φυςικό τρόπο κακϊσ ςχθματίηει ζνα φίλμ το οποίο προκαλεί 
αςφυξία των εντόμων ( ακμαίων, προνυμφϊν και ωϊν.    

  
           Ο τρόποσ παραςκευισ του ψεκαςτικοφ υγροφ είναι ο παρακάτω :  
Γεµίηουµε  το τεπόηιτο  τθσ ψεκαςτικισ  αντλίασ  με τθ μιςι ποςότθτα του απαιτοφμενου νεροφ. Ζπειτα 
προςκζτουμε τθ ςυνιςτϊμενθ δόςθ του ςκευάςματοσ αναδεφοντασ καλά. Σζλοσ  προςκζτουµε το υπόλοιπο 
νερό ςυνεχίηοντασ τθν ανάδευςθ. 

 
         Οι εργαςίεσ καταπολζμθςθσ μυηθτικϊν εντόμων ςε δζνδρα (κυρίωσ  τιλια,  φτελιάδεσ,  ακακίεσ κ.λ.π.) 
επιβάλλονται να γίνουν με ψεκαςμό βιολογικϊν ςκευαςμάτων κακϊσ , τα ςθμεία τα οποία κα ψεκαςτοφν 
είναι ςτθ Λεωφ. Αλεξάνδρασ, ςτθ Ευγ. Βουλγάρεωσ, ςτο Λιςτόν, ςτθ Πάνω Πλατεία, ςτα Άλςθ Γαρίτςασ και 
Ανεμόμυλου κ.λ.π.,  όπου τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ εξαιτίασ τθσ παρουςίασ των ςυγκεκριμζνων εντόμων 
παρατθρείται το φαινόμενο (πρόβλθμα) λόγω τθσ κολλϊδουσ ουςίασ που εκκρίνουν. 
 
        Οι ανωτζρω εργαςίεσ λόγω εξειδίκευςθσ  δεν μποροφν να πραγματοποιθκοφν από τουσ εργάτεσ τθσ 
υπθρεςίασ, όπου υπάρχει και ζλλειψθ προςωπικοφ,  όπωσ επίςθσ θ υπθρεςία δεν διακζτει ψεκαςτικι αντλία 
για τον ψεκαςμό δζνδρων μεγάλου φψουσ, όπωσ απαιτείται να γίνει. 
 
Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι οι εξισ : 

 
● Επιτόπιεσ εκτιμιςεισ-μελζτεσ του μεγζκουσ του προβλιματοσ 

 
● Επιλογι ι και ςυνδυαςμό των κατάλλθλων για τθν κάκε περίπτωςθ οικολογικϊν μεκόδων και 
ςκευαςμάτων, ϊςτε να εξαςφαλίςει τα τελειότερα αποτελζςματα ςτο ςυντομότερο δυνατό χρόνο 

 
● Επαναλθπτικζσ εφαρμογζσ και επανελζγχουσ ζωσ και τθν πλιρθ εξάλειψθ του προβλιματοσ. 

 
● Θ δραςτικι ουςία που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να ζχει ζγκριςθ κυκλοφορίασ από το Τπουργείο 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων για τθν Ελλθνικι αγορά, να κυκλοφοροφν ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε, πρζπει δε να 
ςυνοδεφονται από τα δελτία αςφαλείασ των προϊόντων τθσ παραςκευάςτριασ εταιρείασ ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα. 

 
 
Για το ςκοπό αυτό υπάρχει πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και 

Διαποντίων Νιςων, οικ. ζτουσ 2020, με Κ.Α. 35.6279.009 και τίτλο «Καταπολζμθςθ μυηθτικϊν εντόμων ςε 
δζνδρα», ςυνολικοφ ποςοφ 24.800,00 € . Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςε 24.800,00 
€  ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.  24%.  



 
 
 
Οι ανωτζρω εργαςίεσ κα ξεκινιςουν άμεςα με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, όπου απαιτθκεί,  κα 

κατευκφνονται με εντολζσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ (Σμιμα υντιρθςθσ Πραςίνου) και θ πρόοδοσ τουσ κα 
ελζγχεται  από τον υπεφκυνο Γεωπόνο του εν λόγω Σμιματοσ όπου κα οριςκεί ωσ επιβλζπων των εργαςιϊν. 

 
 
 
                                                                                                                           Κέρκυρα,    06/05/ 2020 

                                                   
            ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ                                                                            

 
 
                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

             
            Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ        
              ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ 

           Ο  ΤΝΣΑΞΑ        Δ/ΝΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

    

 
 
 

     ΗΑΡΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ   ΠΤΡΙΔΩΝ ΡΙΓΓΑ  

         ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ   ΠΕ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ  

ΓΗΑΠΟΝΣΗΧΝ ΝΖΧΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ  

ΑΡ. ΜΔΛ. 12/2020 

 

                                                           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ   

 Κ.Α.   35.6279.009    ¨ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΜΤΕΖΣΗΚΧΝ ΔΝΣΟΜΧΝ Δ ΓΔΝΓΡΑ¨ 

 

Α/Α 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΡΓΑΗΧΝ 

CPV: 98390000-3 

 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΦΔΚΑΣΗΚΟΤ 

ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ  Δ 

ΛΗΣΡΑ 

 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝ. 

(ΔΤΡΧ) 

 

ΓΑΠΑΝΖ 

 

        (ΔΤΡΧ) 

   1 ΦΔΚΑΜΟΗ  ΓΔΝΓΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΜΤΕΖΣΗΚΧΝ 

ΔΝΣΟΜΧΝ 

 

20.000 

     

       1,00 

  

   20.000,00 

ύνολο καθαπήρ αξίαρ      20.000,00€ 

ΦΠΑ   24%       4.800,00€ 

Γενικό ζύνολο δαπάνηρ      24.800,00€ 

Οη αλσηέξσ ηηκέο πξνήιζαλ απφ έξεπλα αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

 

                                                                                                                  Κέπκςπα,  06/05/2020 

 

 

              ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ  ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο    ΤΝΣΑΞΑ  

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ  ΕΑΡΑΓΚΑ 

ΓΔΧΠΟΝΟ  Π.Δ. 

  

 

 

 

ΠΤΡΗΓΧΝ ΡΗΓΓΑ  

ΠΔ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ          

 

 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ  

ΓΗΑΠΟΝΣΗΧΝ ΝΖΧΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ  

ΑΡ. ΜΔΛ. 12/2020 

 

                                                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 
 Κ.Α.   35.6279.009    ¨ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΜΤΖΗΣΙΚΩΝ ΕΝΣΟΜΩΝ Ε ΔΕΝΔΡΑ¨ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΡΓΑΗΧΝ 

CPV: 98390000-3 

 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΦΔΚΑΣΗΚΟΤ 

ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ  

Δ ΛΗΣΡΑ 

 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝ. 

(ΔΤΡΧ) 

 

ΓΑΠΑΝΖ 

 

        

(ΔΤΡΧ) 

   1 ΦΔΚΑΜΟΗ  ΓΔΝΓΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΜΤΕΖΣΗΚΧΝ 

ΔΝΣΟΜΧΝ 

 

20.000 

  

ύνολο καθαπήρ αξίαρ     

ΦΠΑ   24%    

Γενικό ζύνολο δαπάνηρ     

 

 

                                                                                                                  Κέπκςπα,  --/--/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
Δ/ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΔΛ. 12/2020 

 
  
ΣΙΣΛΟ :   «ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΜΤΖΗΣΙΚΩΝ ΕΝΣΟΜΩΝ Ε ΔΕΝΔΡΑ» 
 
Κ.Α. 35.6279.009 
        
Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ : 24.800,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

                   

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΣΗ   

 
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
α) Οι τιμζσ του τιμολογίου αφοροφν κάκε μονάδα είδουσ (ποςότθτα λίτρων ψεκαςτικοφ διαλφματοσ 
για τθν καταπολζμθςθ μυηθτικϊν εντόμων ςε δζνδρα), το οποίο πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
τθσ υγγραφισ Τποχρεϊςεων (.Τ.). 
β) ε κάκε τιμι κα περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ ψεκαςμϊν των δζνδρων για τθν καταπολζμθςθ 
μυηθτικϊν εντόμων, 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    
ΔΡΓΑΗΔ ΦΔΚΑΜΟΤ ΓΔΝΓΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΜΤΕΖΣΗΚΧΝ ΔΝΣΟΜΧΝ. 
 
Εργαςίεσ ψεκαςμοφ δζνδρων για τθ καταπολζμθςθ μυηθτικϊν εντόμων, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα 
με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ υγγραφισ Τποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
     
Σιμι δαπάνθσ ανά  λίτρο ψεκαςτικοφ διαλφματοσ :  1,00 €     ΕΝΑ  ΕΤΡΩ  
 
                                                                                                                                        Κέρκυρα,  06 / 05 / 2020 
 

              ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ο  ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

               Ο  ΤΝΣΑΞΑ  Δ/ΝΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

  
 

 

     ΕΑΡΑΓΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ   ΠΤΡΗΓΧΝ ΡΗΓΓΑ  

         ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΧΝ  ΠΔ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ  



                                                                                                               
 
 
 
 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΓΖΜΟ  ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ  

ΓΗΑΠΟΝΣΗΧΝ ΝΖΧΝ 

Γ/ΝΖ  ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ   

ΑΡ. ΜΔΛ. 12/2020 

ΣΙΣΛΟ ΜΕΛΕΣΗ: «ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΜΤΖΗΣΙΚΩΝ ΕΝΣΟΜΩΝ Ε ΔΕΝΔΡΑ» 
K.A. 35.6279.009 , Πξνυπνινγηζκφο  24.800,00 €  κε   ΦΠΑ 24 %. 

 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  

         Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά εξγαζίεο  γηα ηνλ ςεθαζκφ  δέλδξσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ 

ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, θνληά ζε δεκνηηθά θηίξηα, ζρνιεία, 

παηδηθνχο ζηαζκνχο, αζιεηηθνχο ρψξνπο, ζε πάξθα, πιαηείεο θ.ι.π. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

κπδεηηθψλ εληφκσλ. Σα έληνκα πνπ κπδνχλ θέξνπλ κηθξφ ξχγρνο γηα λα ηξππνχλ ηνπο ηζηνχο ησλ 

θπηψλ θαη ησλ θχιισλ ησλ δέλδξσλ  θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα ξνπθνχλ ηνπο  ρπκνχο (φπσο θαη ηα 

αθάξεα). 

      Κάπνηεο απφ ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχλ είλαη ε ριψξσζε θαη ε παξακφξθσζε ησλ θχιισλ, ν 

απνρξσκαηηζκφο θαη ε ζπζηξνθή  ησλ θχιισλ, ε αλάπηπμε κειηησδψλ εθθξηκάησλ ζηα θχιια κε 

απνηέιεζκα απηή ε θνιιψδεο νπζία λα θαηαιήγεη ζηα πεδνδξφκηα θαη λα δεκηνπξγείηε έηζη 

πξφβιεκα γηα ηνπο πεδνχο θαη ηα απηνθίλεηα ή ε αλάπηπμε θαπληάο, ε κεηάδνζε ηψζεσλ θαη ζε 

δηπιαλά δέλδξα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο κέζσ ησλ ξηδψλ ή ηνπ αέξα. 

         Ο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο  θπξίσο κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, είλαη ε 

βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε,  κε ηε  ρξήζε εγθεθξηκέλσλ βηνινγηθψλ, νηθνινγηθψλ  

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ  φπνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ κε άδεηα έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ιακβάλνληαο θπζηθά ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο φπνπ 

ρξεηαζηεί. 

         Γηα ηνλ ςεθαζκφ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κπδεηηθψλ εληφκσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

ζθεπάζκαηα κε δξαζηηθή νπζία ηα  Άλαηα (Καλίος) λιπαπών οξέων. 

 Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη πεξίπνπ ίδηνο κε  ην γλσζηφ καο ζαπνπλφλεξν. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πάξα πνιιψλ εληφκσλ ελψ εηδηθφηεξα ηα άιαηα απηά έρνπλ 

εθιεθηηθή δξάζε ζε έληνκα κε καιαθφ εμσζθειεηφ (κειίγθξεο, θάκπηεο, δηάθνξεο κχγεο, θαη άιια). 

Γελ έρνπλ ηνμηθή – ππνιεηκκαηηθή δξάζε. Θεσξνχληαη  πην ήπηα απφ ηα «βηνινγηθά εληνκνθηφλα». 

Κάπνηα απφ ηα ζθεπάζκαηα απηά είλαη : Savona, Acaridoil 13 SL , DUXON 13,9 SL. ηα βιολογικά 

ζκεςάζμαηα αςηά ε θαηαιιειφηεηα ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ε αλαινγία ηνπο είλαη ζηαζεξή θαη 

επηιεγκέλε ψζηε λα παξέρεηαη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα κε ηε κηθξφηεξε θζνξά γηα ηα θπηά. 

Ο ηξφπνο δξάζεο ηνπο είλαη δηα επαθήο. Σα άιαηα απηά παξάγνληαη κε θπζηθφ ηξφπν δειαδή 

απφ θπζηθά ιηπαξά νμέα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ θπηηθά ή δσηθά έιαηα θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

εηζέξρνληαη ζην ζψκα ησλ εληφκσλ θαη λα ηξππνχλ ηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο. Οπζηαζηηθά ζπάεη ηε 

http://www.afentoulis-geo.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/79/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B1/659/SAVONA/
http://www.afentoulis-geo.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/79/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B1/657/ACARIDOIL-13-SL/
http://www.afentoulis-geo.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/79/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B1/991/Duxon-13,9-SL/


κεκβξάλε ησλ εληφκσλ πξνθαιψληαο έηζη ζεκαληηθή δηαξξνή ησλ θπηηαξηθψλ πγξψλ. Χο 

απνηέιεζκα ηα έληνκα πεζαίλνπλ απφ ηελ αθπδάησζε. 

Έρεη γξήγνξε δξάζε.  

Αληίζεηα κε πνιιά άιια εληνκνθηφλα δελ απαηηεί εηζρψξεζε ζην ζψκα ησλ εληφκσλ γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ. 

Δίλαη εχθνιν ζηε ρξήζε. 

Δίλαη αζθαιέο γηα ην πεξηβάιινλ θαζψο δελ αθήλεη ππνιείκκαηα ζην έδαθνο ή ζην λεξφ ελψ κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί αθίλδπλν γηα ηα πνπιηά θαη ηα ςάξηα. 

Σέινο εάλ κηιάκε γηα δέλδξα κε εδψδηκνπο θαξπνχο δελ αθήλεη ππνιείκκαηα ζε απηνχο άξα 

ζεσξείηαη φηη είλαη αζθαιέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο.  

Δθαξκφδεηαη  κε ςεθαζκνχο θπιιψκαηνο (ην λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί λα κελ είλαη 

"ζθιεξφ" - αλ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη βξφρηλν ή απνζηαγκέλν), ε κνξθή ησλ δηαιπκάησλ 

είλαη είηε ππθλή  (SL) είηε πγξή πδξνδηαιπηή ελψ πξέπεη λα ηνληζηεί πσο εάλ  ρξεζηκνπνηεζεί καδί κε 

παξαθηληθφ ιάδη πρ ην Scorpion ε δξάζε ηνπ ζα είλαη αθφκα θαιχηεξε. Σν παξαθηληθφ ιάδη 

ρξεζηκνπνηείηαη ελάληηα ζε ηεηξάλπρνπο , θνθθνεηδή θαη αθίδεο. Γξά κε θπζηθφ ηξφπν θαζψο 

ζρεκαηίδεη έλα θίικ ην νπνίν πξνθαιεί αζθπμία ησλ εληφκσλ ( αθκαίσλ, πξνλπκθψλ θαη σψλ.    

           Ο ηξφπνο παξαζθεπήο ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ είλαη ν παξαθάησ :  

Γεµίδνπµε  ην ηεπφδηην  ηεο ςεθαζηηθήο  αληιίαο  κε ηε κηζή πνζφηεηα ηνπ απαηηνχκελνπ λεξνχ. 

Έπεηηα πξνζζέηνπκε ηε ζπληζηψκελε δφζε ηνπ ζθεπάζκαηνο αλαδεχνληαο θαιά. Σέινο  πξνζζέηνπµε 

ην ππφινηπν λεξφ ζπλερίδνληαο ηελ αλάδεπζε. 

         Οη εξγαζίεο θαηαπνιέκεζεο κπδεηηθψλ εληφκσλ ζε δέλδξα (θπξίσο  ηήιηα,  θηειηάδεο,  αθαθίεο 

θ.ι.π.) επηβάιινληαη λα γίλνπλ κε ςεθαζκφ βηνινγηθψλ ζθεπαζκάησλ θαζψο , ηα ζεκεία ηα νπνία ζα 

ςεθαζηνχλ είλαη ζηε Λεσθ. Αιεμάλδξαο, ζηε Δπγ. Βνπιγάξεσο, ζην Ληζηφλ, ζηε Πάλσ Πιαηεία, ζηα 

Άιζε Γαξίηζαο θαη Αλεκφκπινπ θ.ι.π.,  φπνπ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εληφκσλ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν (πξφβιεκα) ιφγσ ηεο θνιιψδνπο νπζίαο πνπ 

εθθξίλνπλ. 

        Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ιφγσ εμεηδίθεπζεο  δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνπο εξγάηεο 

ηεο ππεξεζίαο, φπνπ ππάξρεη θαη έιιεηςε πξνζσπηθνχ,  φπσο επίζεο ε ππεξεζία δελ δηαζέηεη 

ςεθαζηηθή αληιία γηα ηνλ ςεθαζκφ δέλδξσλ κεγάινπ χςνπο, φπσο απαηηείηαη λα γίλεη. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ππάξρεη πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ, νηθ. έηνπο 2020, κε Κ.Α. 35.6279.009 θαη ηίηιν «Καηαπνιέκεζε κπδεηηθψλ 

εληφκσλ ζε δέλδξα», ζπλνιηθνχ πνζνχ 24.800,00 € . Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο 

αλέξρεηαη ζε 24.800,00 €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  24%.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1. Ν. 3463/06  ¨Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ¨.  

2. Ν.3852/2010   «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».   

3. N.4412/2016   «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη κε ην λ.4605/2019, ΦΔΚ 52/01-04-2019, Σεχρνο Α΄. 

4. Σνπ N. 3861/ΦΔΚ 112 Α’/13-7-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

5. Σνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 204Α/15-

9-2011) άξζξν 4, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4072/2012 θαη ηζρχεη. 



6. Σνπ Ν.2362/23.11.1995 (ΦΔΚ 247/Α΄-27.11.1995) Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

7. Σνπ Ν.4071/12 (ΦΔΚ 85/11.04.2012 ηεχρνο Α΄): Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 

2009/50/ΔΚ. 

8. Σνπ Ν.4555/2018 Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο Βειηίσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. (Πξφγξακκα 

«ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»). 

Όπσο  ηζρχνπλ ζήκεξα, θαζψο θαη ηηο εγθπθιίνπο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, φπσο απηέο 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο παξνχζαο. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 :   ΟΡΗΜΟΗ   

1. «Δξγνδφηεο» ή «Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ)» ή «Αλαζέηνπζα Αξρή» :  

Ο Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ , Γ/ΝΖ Λ. Αιεμάλδξαο 6
Α
, Σ.Κ 

49100 , Κέξθπξα 

e-mail : info@corfu.gov.gr 

2. «Αλάδνρνο πξνκεζεπηήο» ή «Πξνκεζεπηήο »: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν  ή 

ζπλεηαηξηζκφο ή έλσζε πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμία ζην νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν 

δηαγσληζκφο. 

3.   «Γεκνπξαηνχζα Αξρή» ή (ΓΑ)» θαη «Αλαζέηνπζα Αξρή»: Ο Γήκνο Κεληξηθήο 

Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ. 

4.   «Γηεπζχλνπζα  Τπεξεζία»: Ζ  Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνχ 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.  «Γηαγσληδφκελνο»- « Πξνζθέξσλ» :  Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν  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. «Σεχρε  Γηαγσληζκνχ» : Σα ηεχρε ηεο κειέηεο πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ελ πεξηπηψζεη 

δε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ εηο απηά φξσλ,  θαζνξίδνληαη σο θάησζη:  

1. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ   

2. Σηκνιφγην Μειέηεο 

3. Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

4. Σερληθή Έθζεζε 

5. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

9.  «χκβαζε» : Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε 

νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο.  

10. «πκβαηηθφ Σίκεκα» : Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα.  

11. «Δπηηξνπή Παξαιαβήο (Δ.Π.)»  : Οκάδα πξνζψπσλ, νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ε νπνία εμνπζηνδνηείηαη λα εθπξνζσπεί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ, ησλ δηθαησκάησλ ή θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο αλήθνπλ δπλάκεη ηεο χκβαζεο 

θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ 

παξαιαβή ησλ Παξαδνηέσλ απηήο 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, νηθ. έηνπο 

2020, κε Κ.Α. 35.6279.009 θαη ηίηιν «Καηαπνιέκεζε κπδεηηθψλ εληφκσλ ζε δέλδξα», 

ππάξρεη πίζησζε, ζπλνιηθνχ πνζνχ 24.800,00 € . Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο 

αλέξρεηαη ζε 24.800,00 €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  24%.  

mailto:info@corfu.gov.gr


ΑΡΘΡΟ 5
ο
 :ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΔΔΧ  

Οη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ απεπζείαο, ζηνλ πξνζθέξνληα κε θξηηήξην ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κφλν βάζε ηηκήο, βάζεη ηνπ N.4412/2016   

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (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. απφθαζεο θαη ηεο ππ’ αξίζκ.: 09-07/27-03-2020 

(ΑΓΑ: 6Γ1Θ46ΜΓ2Α-63Μ )    απφθαζεο  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ.  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
: ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 

ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΓΔΝ απαηηείηαη ε θαηαβνιή εγγχεζεο ζπκκεηνρήο (N.4412/2016   «Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)»). 

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ  λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ  ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

1.  Αληίγξαθα ελ ηζρχ παξαζηαηηθψλ ( Δπηκειεηεξίνπ -Υπόνορ έκδοζηρ έωρ 30 

επγάζιμερ ημέπερ ππιν από ηην ςποβολή ηοςρ), απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε 

ελαζρφιεζή ηνπο ή ε δπλαηφηεηα αλάιεςεο θαη εθηέιεζεο ππεξεζηψλ αλάινγσλ κε 

ηηο δεηνχκελεο. 
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.Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ ηζρχνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73,74 ηνπ              

Ν.4412/2016. 

 Ζ ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί μεηά ηην κοινοποίηζη 

ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ 

  Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε ηεο αλσηέξσ ππεχζπλεο δήισζεο είλαη: 

        - θπζηθά πξφζσπα 

        - δηαρεηξηζηέο ΔΠΔ, ΗΚΔ, ΟΔ θαη ΔΔ 

        - δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΑΔ 

        - ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη δηαρεηξηζηέο θαη λφκηκνη 

εθπξφζσπνί 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. Εργολθπτικό πτυχίο πραςίνου τάξεωσ Α1 ι Α2 

9. Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε παρόμοιεσ εργαςίεσ 

10. Επίβλεψθ γεωπόνου για το ζργο 

11. Πιςτοποιιςεισ ISO  9001:2015 (φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ) 

                           ISO   14001:2015 (φςτθμα Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ) 

                           OHSAS  18001:2007 (φςτθμα Διαχείριςθσ Τγιεινισ και Αςφάλειασ ςτθν 

Εργαςία) 

Άπθπο 7
ο
 :  ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε 

εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα 

ή, εθ’ φζνλ απηνί δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή, κφλνλ ζηελ Αγγιηθή.  

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζην γξαθείν Πξσηνθφιινπ 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ ( Γ/λζε Λ. 

Αιεμάλδξαο 6
Α
, Σ.Κ 49100 , Κέξθπξα) κέρξη ηελ …………./…./2020 θαη ψξα …… κ.κ , 

ψξα ιήμεο επίδνζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κέζα ζε εληαίν θιεηζηφ θάθειν ζηελ 

εμσηεξηθή πιεπξά , ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο.  

ΠΡΟ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΝΣΗΧΝ ΝΖΧΝ 

Γ/ΝΖ Λ. Αιεμάλδξαο 6
Α
, Σ.Κ 49100 , Κέξθπξα 

ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «……………..» 

Πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο :  ………€ ( κε ΦΠΑ 24%) 

«Να μην ανοισηεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή γπαμμαηεία» 

 Ο  ΠΡΟΦΔΡΧΝ πξέπεη λα δειψλεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ( ηαπηφηεηα γηα θπζηθά 

πξφζσπα), ηελ επσλπκία θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν (επί λνκηθψλ πξνζψπσλ,  εηαηξεηψλ ή 

ζπλεηαηξηζκψλ), ηελ ηαρπδξνκηθή θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (εθφζνλ ππάξρεη) , αξηζκνχο 

ηειεθψλσλ θαη ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο. 

Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ζθξαγηζκέλν έληππν νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
: ΗΥΤ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη’ ειάρηζηνλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ενόρ (1) μήνα απφ ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
: ΠΟΗΝΗΚΖ  ΡΖΣΡΑ 

ε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ ζα ππάξρεη πνηληθή ξήηξα 5% επί ηνπ πνζνχ 

ηεο αλαζέζεσο. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
: ΤΜΒΑΣΗΚΖ  ΠΡΟΘΔΜΗΑ  

Οη αλσηέξσ  εξγαζίεο  ζα μεθηλήζνπλ άκεζα κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζα 

θαηεπζχλνληαη κε εληνιέο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Πξαζίλνπ θαη ε ζσζηή 

εθηέιεζε θαζψο θαη ε  πξφνδν ηνπο  ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν Γεσπφλν ηνπ ελ ιφγσ 

Σκήκαηνο. Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα νινθιεξσζνχλ  ζε δηάζηεκα ην αλψηεξν,  πέληε (5) 

κελψλ. 



ΑΡΘΡΟ 11
ο
: ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηεο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ ηελ 

Δπηηξνπή  Παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, βάζε ηνπ 

Ν.4412/2016, ε νπνία ζα πηζηνπνηεί θαη ζα παξαιακβάλεη ηηο γελφκελεο εξγαζίεο, βάζεη  

βεβαηψζεσο θαιήο εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία.  

Χο επηβιέπσλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ν ππεχζπλνο γεσπφλνο ηνπ 

αξκφδηνπ ηκήκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
: ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

Ζ  αλάζεζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2020 ηνπ 

Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ ππάξρεη  πίζησζε κε Κ.Α. 35.6279.009 

κε ηίηιν «Καηαπνιέκεζε κπδεηηθψλ εληφκσλ ζε δέλδξα» θαη πξνυπνινγηζκφ κειέηεο 

24.800,00 Δπξψ.  Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα κπνξεί λα γίλεη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηελ 

πξφνδν ησλ εξγαζηψλ   ή ζην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο 

Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, κεηά ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξνζθνκηζζνχλ έγθαηξα απφ 

κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηνπ εληάικαηνο 

πιεξσκήο. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο.  

ΑΡΘΡΟ 13
ο
: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ - ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ      

Ο  Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε, 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Πξαζίλνπ.  Tν 

κεραλήκα (ςεθαζηηθή αληιία) θαζψο θαη ηα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα , πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο 

εξγαζίεο, ηα παξέρεη ν Αλάδνρνο.   Ο Αλάδνρνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

ακνηβψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί.   Δπίζεο ,  ζε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ  πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ,  έρεη ηελ επζχλε λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί 

θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη  λα ιακβάλεη  ηα επηβαιιφκελα  κέηξα πξνζηαζίαο 

(έλδπζε / ζήκαλζε) ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο.  Δπίζεο ν Αλάδνρνο επζχλεηαη εμ’ 

νινθιήξνπ γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί ζε ηξίην απφ απηφλ, θαη πξέπεη λα παίξλεη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο θαη πξνο ηξίηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  Ο 

αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη άκεζα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

Άπθπο 14
ο 
 :     ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΗΜΧΝ   

    Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο.   

ΑΡΘΡΟ 15
ο
: ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 

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 16
ο
:   ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

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. 



                                                                                                                                       

Κέπκςπα,   06/05/2020 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ          ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

                      Ο  ΤΝΣΑΞΑ   

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

    

    Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

     

              ΕΑΡΑΓΚΑ  ΓΔΧΡΓΗΟ   ΠΤΡΗΓΧΝ ΡΗΓΓΑ  

                   ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΧΝ    ΠΔ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ  

 
 


