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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
Δ/ΝΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ  ΕΡΓΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ 

 ΑΡ. ΜΕΛ.: 15/2020 
 
     Σίτλοσ:    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΜΗΧ/ΣΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π.)» 
 
Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ : 24.799,38 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
Κ.Α.  35.6699.002 
 
        

ΣΔΥΝΙΚΗ   ΔΚΘΔΗ 

 
   
   Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια  διαφόρων αναλωςίμων υλικϊν για τα μθχανθμάτα κθποτεχνίασ 
που διακζτει θ υπθρεςία (πάνω από εβδομιντα (70) μθχανιματα), τα οποία κα πρζπει να είναι ςυμβατά και 
γνιςια αναλϊςιμα ι ανταλλακτικά τφπου stihl ι Viking,  όπωσ, διάφορεσ αλυςίδεσ βενηινοπρίονων, λάμεσ και 
λίμεσ για βενηινοπρίονα, διάφορεσ μεςινζηεσ, μαχαίρια χόρτου και κεφαλζσ για χορτοκοπτικά μθχανιματα, 
ψαλίδεσ κιπου, μαχαίρια αμφίπλευρθσ κοπισ για μπορντουροψάλιδα, ιμάντεσ αυτοκίνθςθσ για μθχανι 
γκαηόν ΜΒ 253-Σ, ιμάντεσ κίνθςθσ μαχαιριϊν κοπισ  και ςετ μαχαιριϊν κοπισ γκαηόν, για τετράτροχθ μθχανι 
κοπισ γκαηόν ΜΣ 6127 και μπουηί διαφόρων τφπων, ενϊ τα αναλώςιμα είδη θερμοκηπίου είναι, δίχτυ 
ςκίαςθσ, διάφορα γλαςτράκια φυτωρίου, υλικό εδαφοκάλυψθσ, πάςςαλοι ςτιριξθσ δζνδρων, διάφοροι 
ςωλινεσ ποτίςματοσ,  νάιλον γενικισ χριςθσ, ςυμπαγισ ρόδεσ καρζτασ, διάφορα λουκζτα, κορδόνι 
δενδροκομίασ διαφόρων μεγεκϊν, διαφόρων τφπων διαχωριςτικά για παρτζρια και δίςκουσ ςποράσ 77 
κζςεων από φελιηόλ. 
    Αναλυτικι περιγραφι του προσ τθν προμικεια αναλωςίμων υλικϊν, δίνεται ςτα άρκρα του Σιμολογίου 
Μελζτθσ,  που ςυνοδεφουν τθν παροφςα .   
   Ο προμθκευτισ  ζχει τθν υποχρζωςθ τθσ προμικειασ, μεταφοράσ και παράδοςθσ των διαφόρων 
αναλωςίμων υλικϊν των μθχανθμάτων κθποτεχνίασ αλλά και του κερμοκθπίου,  όπωσ προβλζπονται από τθν 
παροφςα μελζτθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ του Σμιματοσ υντιρθςθσ Πραςίνου του  Διμου Κεντρικισ 
Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων. 
    Ο  προχπολογιςμόσ του ςυνόλου τθσ  μελζτθσ ανζρχεται ςτο ποςό των  24.799,38 €  με Φ.Π.Α. 24 % και κα 
βαρφνει τον Κ.Α. 35.6699.002  του Δθμοτικοφ Προχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2020. 
 

                                                                                                                              Κζρκυρα,    15/ 06 / 2020 
                                                                   
               ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                Ο  ΤΝΣΑΞΑ   
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

    
Δ/ΝΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ 

ΕΡΓΟΤ 

    
 
 

  ΖΑΡΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ    
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟ      

 
 
 
 



 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ  

ΚΑΙ ΓΙΑΠΟΝΣΙΧΝ ΝΗΧΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ   

 ΑΡ. ΜΔΛ.: 15/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

     Κ.Α. 35.6699.002  «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΜΗΥ/ΣΧN,  ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ   

Κ.Λ.Π.)»  ΤΝΟΛΟ:  24.799,38€ 

 

 Α.  ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΚΗΠΟΣΔΥΝΙΑ Κ.Λ.Π. 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(Δπξώ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ  ηύπνπ stihl  

MS 230  61 νδεγώλ 

42675100-9 20 17,00 340,00 

2 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ   ηύπνπ stihl 

MS 150T  56 νδεγώλ 

42675100-9 10 15,00 150,00 

3 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ   ηύπνπ stihl 

MS 150T  64 νδεγώλ 

42675100-9 30 17,50 525,00 

4 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ   ηύπνπ stihl 

MS 150T  72 νδεγώλ 

42675100-9 10 19,00 190,00 

5 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ   ηύπνπ stihl   

MS 170  50 νδεγώλ πάρνπο 1,3mm 

42675100-9 30 13,50 405,00 

6 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ  ηύπνπ  stihl  

MS 880    80 νδεγώλ πάρνπο 1,6mm 

42675100-9 10 29,00 290,00 

  7 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ  ηύπνπ stihl  

MS 462   72 νδεγώλ πάρνπο 1,6mm 

42675100-9 15 19,50 292,50 

8 Λίκεο δηάθνξεο ηύπνπ stihl (150x3,2mm-

200x4mm-200x4,8mm) 

44523300-5 60 1,20 72,00 

9 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 

230 κήθνπο 45 cm 

42675100-9 4 41,50 166,00 

10 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 

170 κήθνπο 35 cm κε βήκα αιπζίδαο 

3/8’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,3mm 

42675100-9 8 29,00 232,00 

11 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 

880 κήθνπο 63 cm κε βήκα αιπζίδαο 

.404 θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,6mm 

(Duromatic E) 

42675100-9 2 89,00 178,00 

12 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 

462 κήθνπο 50 cm κε βήκα αιπζίδαο 

3/8’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,6mm 

42675100-9 5 50,00 250,00 

13 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 

150Σ κήθνπο 25 cm κε βήκα αιπζίδαο 

1/4’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,1mm 

42675100-9 6 25,00 150,00 

14 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 

150Σ κήθνπο 30 cm κε βήκα αιπζίδαο 

1/4’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,1mm 

42675100-9 15 26,00 390,00 



15 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 

150Σ κήθνπο 35 cm κε βήκα αιπζίδαο 

1/4’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,1mm 

42675100-9 4 28,50 114,00 

16 ηξνγγπιή κεζηλέδα  3,3mm ηύπνπ stihl 

(ζε θαξνύιη 573 κέηξσλ)  

44523300-5 20 100,00       2.000,00 

17 ηξνγγπιή κεζηλέδα  2,7mm ηύπνπ stihl 

(ζε θαξνύιη 347 κέηξσλ) 

44523300-5 10 41,00          410,00 

18 Μαραίξη ρόξηνπ (270mm 2F) γηα 

ρνξηνθνπηηθό ηύπνπ stihl FS 260 θαη ζεη 

πξνζαξκνγήο (ξνδέια-απνζηάηεο-βίδα) 

44523300-5 8 36,00          288,00 

19 Κεθαιή θνπήο γηα ρνξηνθνπηηθά ηύπνπ 

stihl FS260-FS410, AutoCut 46-2 

44523300-5 40 26,00       1.040,00 

20 Κεθαιή θνπήο γηα ρνξηνθνπηηθά ηύπνπ 

stihl  (απιή) 

44523300-5 40 13,00 520,00 

21 Φαιίδη θήπνπ ηύπνπ stihl Bypass PG 10, 

θιείδσκα κε ην έλα ρέξη, 21,5 cm κήθνο, 

230 gr βάξνο, γηα θιαδηά έσο 20mm 

44511000-5 25 8,00 200,00 

22 Μαραίξηα ακθίπιεπξεο θνπήο 

κπνξληνπξνςάιηδνπ ηύπνπ stihl HS 45 

κήθνπο 60cm 

44523300-5 1 120,00 120,00 

23 Ικάληαο απηνθίλεζεο κεραλήο θνπήο 

γθαδόλ ηύπνπ Viking MB 253T 

44523300-5 5 17,00 85,00 

24 Ικάληαο θίλεζεο καραηξηώλ θνπήο γηα 

ηεηξάηξνρε κεραλή θνπήο γθαδόλ ηύπνπ 

Viking MT6127  

44523300-5 1 120,00 120,00 

25 εη καραηξηώλ θνπήο γθαδόλ (3 ηεκάρηα) 

γηα ηεηξάηξνρε κεραλή θνπήο γθαδόλ 

ηύπνπ Viking MT6127 

44523300-5 1 150,00 150,00 

26 Μπνπδί γηα δηάθνξα κεραλήκαηα 

θεπνηερλίαο ηύπνπ stihl (αιπζνπξίνλα, 

ρνξηνθνπηηθά, κπνξληνπξνςάιηδα, 

θπζεηήξεο, γθαδνκεραλέο) 

44523300-5 50 6,00 300,00 

ύλνιν θαζαξήο αμίαο        8.977,50 € 

ΦΠΑ  24%        2.154,60 € 

Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο         11.132,10 € 

 

Β.  ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π. 

Α/

Α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(Δπξώ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 Γίρηπ ζθίαζεο (60-65% ζθίαζε), 

δηαζηάζεσλ 6x100 κέηξα, βάξνπο 

75gr/η.κ. (η.κ.) 

16160000-4 1.500   0,52 780,00 

2 Γιαζηξάθηα θπησξίνπ πιαζηηθά καιαθά 16160000-4 40.000 0,10 4.000,00 



ζε θαθέ θεξακηδί ρξώκα, ύςνπο 9cm θαη 

δηάκεηξνο 10,5cm, κε πνιιέο ηξύπεο ζην 

θάησ κέξνο γηα απνζηξάγγηζε (ηεκάρηα) 

3 Γιαζηξάθηα θπησξίνπ πιαζηηθά καιαθά 

ζε θαθέ θεξακηδί ρξώκα, 2 ιίηξσλ,  

ύςνπο 13 cm θαη δηάκεηξνο 17 cm, κε 

πνιιέο ηξύπεο ζην θάησ κέξνο γηα 

απνζηξάγγηζε (ηεκάρηα) 

16160000-4 4.500 0,24 1.080,00 

4 Τιηθό εδαθνθάιπςεο – γεσύθαζκα, 

καύξν, δηαζηάζεσλ ξνινύ 2x100 κέηξα, 

βάξνπο 100gr/η.κ.  (η.κ.)  

16160000-4          1.200 0,52 624,00 

5 Πάζζαινο ζηήξημεο δέλδξσλ μύιηλνο 

εκπνηηζκέλνο κήθνπο 2,5 m θαη πάρνπο 5 

cm κε κύηε ζην θάησ κέξνο (ηεκάρηα) 

44212400-3             100 5,00 500,00 

6 σιήλεο πνηίζκαηνο (ηύπνπ Gardena 

Comfort Flex) 19 mm (1/2"), 50 κέηξα, 

εύθακπην πνπ δελ ηζαθίδεη, κε εηδηθή 

πιέμε κε ζπείξεο,  κε power grip πξνθίι, 

κε πιηθό πςειήο πνηόηεηαο κε εληζρπκέλα 

ηνηρώκαηα, αληνρή ζε πίεζε έσο 25 bar, 

20 ρξόληα εγγύεζε (ηεκάρηα) 

44163000-0 6 60,00 360,00 

7 σιήλεο πνηίζκαηνο (ηύπνπ Gardena 

Comfort Flex) 19 mm (3/4"), 50 κέηξα, 

εύθακπην πνπ δελ ηζαθίδεη, κε εηδηθή 

πιέμε κε ζπείξεο,  κε power grip πξνθίι, 

κε πιηθό πςειήο πνηόηεηαο κε εληζρπκέλα 

ηνηρώκαηα, αληνρή ζε πίεζε έσο 25 bar, 

20 ρξόληα εγγύεζε (ηεκάρηα) 

44163000-0 4 90,00 360,00 

8 σιήλεο πνηίζκαηνο 1΄΄+1/4΄΄ (50 κ) 

΄΄Λαξπγγσηό΄΄ (ηεκάρηα) 

44163000-0 2 94,00 188,00 

9 Νάηινλ γεληθήο ρξήζεο, δηαζηάζεσλ 4x62 

κέηξα, βάξνπο 200gr/η.κ. πεξίπνπ, (θηιά) 

16160000-4 200 3,00 600,00 

10 Ρόδα θαξέηαο κε ζπκπαγή ειαζηηθό 

(κεγάινο άμνλαο 10 ηεκάρηα θαη κηθξόο 

άμνλαο 5 ηεκάρηα) – (ηεκάρηα) 

16160000-4 15 30,00 450,00 

11 Λνπθέηα δηαθόξσλ κεγεζώλ από 40mm 

έσο  75 mm (ηεκάρηα) 

44521210-3 30 9,00 270,00 

12 Κνξδόλη δελδξνθνκίαο PVC, γηα δέζηκν 

θπηώλ θαη δέλδξσλ, δηακέηξνπ 6mm, 

κήθνο 20 κέηξα (25 ηεκάρηα) θαη 

δηακέηξνπ 4mm, κήθνο 30 κέηξα (25 

ηεκάρηα) - (ζε κηθξά ξνιά) - (ηεκάρηα) 

16160000-4 50 3,50 175,00 

13 Γηαρσξηζηηθό παξηεξηώλ από 

εκπνηηζκέλε μπιεία, κήθνπο  2 κέηξα, 

ύςνο 20 εθαηνζηά, ηα μύια είλαη ελσκέλα 

από καιαθό ζύξκα (ηεκάρηα) 

16160000-4 50 6,50 325,00 

14 Γηαρσξηζηηθό παξηεξηώλ από 

εκπνηηζκέλε μπιεία, κήθνπο  2 κέηξα, 

ύςνο 30 εθαηνζηά, ηα μύια είλαη ελσκέλα 

από καιαθό ζύξκα (ηεκάρηα) 

16160000-4 40 10,50 420,00 



15 Γηαρσξηζηηθό παξηεξηώλ (πιαζηηθή 

κπνξληνύξα) από αλζεθηηθό, ηζρπξό, 

εύθακπην πιαζηηθό, ζε ρξώκα γξαθίηη 

(γθξί ζθνύξν), ζε ξνιό κήθνπο 5 κέηξσλ, 

ύςνπο 12 εθαηνζηώλ θαη πάρνπο 4mm κε 

5 ζηεξίγκαηα (ηεκάρηα) 

16160000-4 10 49,00 490,00 

16 Γίζθνο ζπνξάο από θειηδόι δηαζηάζεσλ 

40x60 cm, αξηζκόο θπςειώλ 77 

(δηαζηάζεηο θπςέιεο ζε mm 50x50x60) – 

(ηεκάρηα) 

16160000-4 200 2,00 400,00 

ύλνιν θαζαξήο αμίαο     11.022,00  € 

ΦΠΑ  24%         2.645,28 € 

Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο       13.667,28 € 

ΤΝΟΛΟ   Α+Β     24.799,38€ 

                                                                                                                               

Οη αλσηέξσ ηηκέο πξνθχπηνπλ κεηά απφ έξεπλα αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

                                                                                                                          Κέξθπξα,  15/06/2020    

 

           ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ  ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

           O  ΤΝΣΑΞΑ  

        Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ 

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

  Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ  ΔΡΓΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ  ΕΑΡΑΓΚΑ   

    Π.Δ. ΓΔΩΠΟΝΟ   

                                                                                  

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟ  ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ 

 ΚΑΙ ΓΙΑΠΟΝΣΙΧΝ ΝΗΧΝ 

Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ  ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ 

 ΑΡ. ΜΔΛ.: 15/2020 

 

     Σίηινο:    «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΜΗΥ/ΣΧΝ, ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ 

Κ.Λ.Π.)»Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο : 24.799,38 € (κε Φ.Π.Α. 24%), Κ.Α.35.6699.002, ΤΝΟΛΟ Α+Β:  24.799,38€ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΔΛΔΣΗ 

  

Α’ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

α) Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ αθνξνχλ θάζε κνλάδα είδνπο (ηεκάρην), ην νπνίν πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ.). 

β) ε θάζε ηηκή ζα πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

Σκήκαηνο πληήξεζεο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη πάζα 

αηηνχκελε δαπάλε κε ξεηψο αλαθεξφκελε πιελ φκσο αλαγθαία γηα ηελ πιήξε έληερλν θαη ζπκθψλσο πξνο ηνπο φξνπο 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

γ) Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. 

 

Β΄ ΣΙΜΔ ΜΟΝΑΓΑ 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ, θαηά ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ  .Τ. νη 

ηηκέο κνλάδαο είλαη νη παξαθάησ: 

 

Α.  ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΚΗΠΟΣΔΥΝΙΑ Κ.Λ.Π. 

 

 Άξζξν  1
ν
    

Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ ηύπνπ stihl  MS 230    61 νδεγώλ  
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, αιπζίδσλ βελδηλνπξίνλσλ ηχπνπ stihl MS 230 61 

νδεγψλ, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 Σηκή αλά  1 ηεκάρην
  
:  17,00 €    ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ  ΔΤΡΩ   

 

Άξζξν  2
ν
 

 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ ηύπνπ stihl MS 150Σ  56 νδεγώλ 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, αιπζίδσλ βελδηλνπξίνλσλ  ηχπνπ stihl MS 150  56 

νδεγψλ, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Σηκή αλά 1 ηεκάρην
  
:  15,00 €    ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ  ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  3
ν
    

Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ ηύπνπ stihl MS 150Σ    64 νδεγώλ  
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, αιπζίδσλ βελδηλνπξίνλσλ  ηχπνπ stihl MS 150  64 

νδεγψλ, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Σηκή αλά  1 ηεκάρην
  
:  17,50 €   ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ  ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άξζξν  4
ν
 

 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ ηύπνπ stihl  MS 150T   72 νδεγώλ 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, αιπζίδσλ βελδηλνπξίνλσλ ηχπνπ stihl  MS 150T  56 

νδεγψλ, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  19,00 €    ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  5
ν
    

Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ ηύπνπ stihl  MS 170   50 νδεγώλ πάρνπο 1,3mm 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, αιπζίδσλ βελδηλνπξίνλσλ ηχπνπ stihl MS 170   50 

νδεγψλ πάρνπο 1,3mm, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο.  

Σηκή αλά  1 ηεκάρην
  
:  13,50 €    ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ  ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 



Άξζξν  6
ν
 

Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ ηύπνπ stihl  MS 880   80 νδεγώλ πάρνπο 1,6mm 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, αιπζίδσλ βελδηλνπξίνλσλ, ηχπνπ stihl  MS 880  80 

νδεγψλ πάρνπο 1,6mm, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο.  

Σηκή αλά 1 ηεκάρην
  
:  29,00 €    ΔΗΚΟΗ  ΔΝΝΔΑ  ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  7
ν
    

Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ  ηύπνπ stihl  MS 462   72 νδεγώλ  
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, αιπζίδσλ βελδηλνπξίνλσλ  ηχπνπ stihl  MS 462   72 

νδεγψλ, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Σηκή αλά  1 ηεκάρην
  
:  19,50 €   ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ  ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άξζξν  8
ν
    

Λίκεο δηάθνξεο ηύπνπ stihl (150x3,2mm – 200x4mm – 200x4,8mm)  
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ιηκψλ δηάθνξσλ ηχπνπ stihl (150x3,2mm – 200x4mm 

– 200x4,8mm), θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο 

κειέηεο.     

Σηκή αλά  1 ηεκάρην
  
:  1,20 €   ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ  

 

Άξζξν  9
ν
 

Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl  MS 230 κήθνπο 45cm 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ιάκαο γηα βελδηλνπξίνλν ηχπνπ stihl  MS 230 κήθνπο 

45cm, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο 

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  41,50 €    ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άξζξν  10
ν
 

Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 170 κήθνπο 35 cm κε βήκα αιπζίδαο 3/8’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,3mm 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ιάκαο γηα βελδηλνπξίνλν ηχπνπ stihl MS 170 κήθνπο 

35 cm κε βήκα αιπζίδαο 3/8’’P θαη πιάηνο απιαθηνχ 1,3m, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  29,00 €    ΔΗΚΟΗ  ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΩ   

 

Άξζξν  11
ν
 

Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 880 κήθνπο 63 cm κε βήκα αιπζίδαο .404 θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,6mm 

(Duromatic E) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ιάκαο γηα βελδηλνπξίνλν ηχπνπ stihl MS 880 κήθνπο 

63 cm κε βήκα αιπζίδαο .404 θαη πιάηνο απιαθηνχ 1,6mm, (Duromatic E),  θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  89,00 €    ΟΓΓΟΝΣΑ  ΔΝΝΔΑ  ΔΤΡΩ   

 

Άξζξν  12
ν
 

Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 462 κήθνπο 50 cm κε βήκα αιπζίδαο 3/8’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,6mm 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ιάκαο γηα βελδηλνπξίνλν ηχπνπ stihl MS 462 κήθνπο 

50 cm κε βήκα αιπζίδαο 3/8’’P θαη πιάηνο απιαθηνχ 1,6mm, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  50,00 €    ΠΔΝΖΝΣΑ  ΔΤΡΩ   

 

Άξζξν  13
ν
 

Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 150Σ κήθνπο 25 cm κε βήκα αιπζίδαο 1/4’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,1mm 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ιάκαο γηα βελδηλνπξίνλν ηχπνπ stihl MS 150Σ κήθνπο 

25 cm κε βήκα αιπζίδαο 1/4’’P θαη πιάηνο απιαθηνχ 1,1mm, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  25,00 €    ΔΗΚΟΗ  ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ   

 

 

Άξζξν  14
ν
 

Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 150Σ κήθνπο 30 cm κε βήκα αιπζίδαο 1/4’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,1mm 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ιάκαο γηα βελδηλνπξίνλν ηχπνπ stihl MS 150Σ κήθνπο 

30 cm κε βήκα αιπζίδαο 1/4’’P θαη πιάηνο απιαθηνχ 1,1mm, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     



Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  26,00 €    ΔΗΚΟΗ  ΔΞΗ  ΔΤΡΩ   

 

Άξζξν  15
ν
 

Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 150Σ κήθνπο 35 cm κε βήκα αιπζίδαο 1/4’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,1mm 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ιάκαο γηα βελδηλνπξίνλν ηχπνπ stihl MS 150Σ κήθνπο 

35 cm κε βήκα αιπζίδαο 1/4’’P θαη πιάηνο απιαθηνχ 1,1mm, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  28,50 €    ΔΗΚΟΗ ΟΥΣΩ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Άξζξν  16
ν
    

ηξνγγπιή κεζηλέδα  3,3mm ηύπνπ stihl (ζε θαξνύιη 573 κέηξσλ) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ζηξνγγπιήο κεζηλέδαο  3,3mm ηχπνπ stihl (ζε θαξνχιη 

573 κέηξσλ), θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1 ηεκάρην
  
:  100,00 €   ΔΚΑΣΟ   ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  17
ν
    

ηξνγγπιή κεζηλέδα  2,7mm ηύπνπ stihl (ζε θαξνύιη 347 κέηξσλ) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ζηξνγγπιήο κεζηλέδαο  2,7mm ηχπνπ stihl (ζε θαξνχιη 

347 κέηξσλ), θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1 ηεκάρην
  
:  41,00 €   ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΑ  ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  18
ν
 

Μαραίξη ρόξηνπ (270mm 2F) γηα ρνξηνθνπηηθό ηύπνπ stihl FS 410C θαη ζεη πξνζαξκνγήο (ξνδέια-απνζηάηεο-βίδα) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, καραηξηνχ ρφξηνπ (270mm 2F) γηα ρνξηνθνπηηθφ 

ηχπνπ stihl FS 410C θαη ζεη πξνζαξκνγήο (ξνδέια-απνζηάηεο-βίδα), θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  36,00 €    ΣΡΗΑΝΣΑ  ΔΞΗ   ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  19
ν
 

Κεθαιή θνπήο γηα ρνξηνθνπηηθά ηύπνπ stihl FS260-FS410, AutoCut 46-2 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, θεθαιήο θνπήο γηα ρνξηνθνπηηθά ηχπνπ stihl FS260-

FS410, AutoCut 46-2, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο 

κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  26,00 €    ΔΗΚΟΗ  ΔΞΗ  ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  20
ν
 

Κεθαιή θνπήο γηα ρνξηνθνπηηθά ηύπνπ stihl απιή  
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, θεθαιήο θνπήο γηα ρνξηνθνπηηθά ηχπνπ stihl απιή– 

fixcut 31-2, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  13,00 €     ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ  ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  21
ν
 

Φαιίδη θήπνπ ηύπνπ stihl Bypass PG 10, θιείδσκα κε ην έλα ρέξη, 21,5 cm κήθνο, 230 gr βάξνο, γηα θιαδηά έσο 

20mm  

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ςαιηδηνχ θήπνπ ηχπνπ stihl Bypass PG 10, θιείδσκα 

κε ην έλα ρέξη, 21,5 cm κήθνο, 230 gr βάξνο, γηα θιαδηά έσο 20mm, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  8,00 €    ΟΥΣΩ  ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  22
ν
 

Μαραίξηα ακθίπιεπξεο θνπήο κπνξληνπξνςάιηδνπ ηύπνπ stihl HS 45 κήθνπο 60cm 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, καραηξηψλ ακθίπιεπξεο θνπήο κπνξληνπξνςάιηδνπ 

ηχπνπ stihl HS 45 κήθνπο 60cm, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
 
:  120,00 €    ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ  ΔΤΡΩ  

 

 

Άξζξν  23
ν
 

Ικάληαο απηνθίλεζεο κεραλήο θνπήο γθαδόλ ηύπνπ Viking MB 253T 



Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο,  ηκάληα απηνθίλεζεο κεραλήο θνπήο γθαδφλ ηχπνπ 

Viking MB 253T, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο 

κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
 
:  17,00 €    ΓΔΚΑ ΔΦΣΑ  ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  24
ν
 

Ικάληαο θίλεζεο καραηξηώλ θνπήο γηα ηεηξάηξνρε κεραλή θνπήο γθαδόλ ηύπνπ Viking MΣ 6127 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ηκάληα θίλεζεο καραηξηψλ θνπήο γηα ηεηξάηξνρε 

κεραλή θνπήο γθαδφλ ηχπνπ Viking MΣ 6127, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
 
:  120,00 €    ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ  ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  25
ν
 

εη καραηξηώλ θνπήο γθαδόλ (3 ηεκάρηα) γηα ηεηξάηξνρε κεραλή θνπήο γθαδόλ ηύπνπ Viking MΣ 6127 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ζεη καραηξηψλ θνπήο γθαδφλ (3 ηεκάρηα) γηα 

ηεηξάηξνρε κεραλή θνπήο γθαδφλ ηχπνπ Viking MΣ 6127, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
 
:  150,00 €    ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ  ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  26
ν
 

Μπνπδί γηα δηάθνξα κεραλήκαηα θεπνηερλίαο ηύπνπ stihl (αιπζνπξίνλα, ρνξηνθνπηηθά, κπνξληνπξνςάιηδα, 

θπζεηήξεο, γθαδνκεραλέο) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, κπνπδί γηα δηάθνξα κεραλήκαηα θεπνηερλίαο ηχπνπ 

stihl (αιπζνπξίνλα, ρνξηνθνπηηθά, κπνξληνπξνςάιηδα, θπζεηήξεο, γθαδνκεραλέο), θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
 
:  6,00 €    ΔΞΗ  ΔΤΡΩ  

 

Β. ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π. 

 

Άξζξν  1
ν
    

Γίρηπ ζθίαζεο (60-65% ζθίαζε), δηαζηάζεσλ 6x100 κέηξα, βάξνπο 75gr/η.κ. (ζε η.κ.)  
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, δηρηηνχ ζθίαζεο (60-65% ζθίαζε), δηαζηάζεσλ 6x100 

κέηξα, βάξνπο 75gr/η.κ. (ζε η.κ.), θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1 η.κ.
  
:  0,52 €    ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ   

 

Άξζξν  2
ν
    

 Γιαζηξάθηα θπησξίνπ πιαζηηθά καιαθά ζε θαθέ θεξακηδί ρξώκα, ύςνπο 9cm θαη δηάκεηξνο 10,5cm, κε πνιιέο 

ηξύπεο ζην θάησ κέξνο γηα απνζηξάγγηζε (ζε ηεκάρηα) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, γιαζηξάθηα θπησξίνπ πιαζηηθά καιαθά ζε θαθέ 

θεξακηδί ρξψκα, χςνπο 9cm θαη δηάκεηξνο 10,5cm, κε πνιιέο ηξχπεο ζην θάησ κέξνο γηα απνζηξάγγηζε (ζε ηεκάρηα), 

θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1 ηεκάρην
  
:  0,10 €   ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Άξζξν  3
ν
    

 Γιαζηξάθηα θπησξίνπ πιαζηηθά καιαθά ζε θαθέ θεξακηδί ρξώκα, 2 ιίηξσλ, ύςνπο 13cm θαη δηάκεηξνο 17cm, κε 

πνιιέο ηξύπεο ζην θάησ κέξνο γηα απνζηξάγγηζε (ζε ηεκάρηα) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, γιαζηξάθηα θπησξίνπ πιαζηηθά καιαθά ζε θαθέ 

θεξακηδί ρξψκα, 2 ιίηξσλ, χςνπο 13cm θαη δηάκεηξνο 17cm, κε πνιιέο ηξχπεο ζην θάησ κέξνο γηα απνζηξάγγηζε (ζε 

ηεκάρηα), θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1 ηεκάρην
  
:  0,24 €   ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Άξζξν  4
ν
    

Τιηθό εδαθνθάιπςεο – γεσύθαζκα, καύξν, δηαζηάζεσλ ξνινύ 2x100 κέηξα, βάξνπο 100gr/η.κ.  (ζε η.κ.) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, πιηθνχ εδαθνθάιπςεο – γεσχθαζκα, καχξν, 

δηαζηάζεσλ ξνινχ 2x100 κέηξα, βάξνπο 100gr/η.κ.  (ζε η.κ.), θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1 η.κ.
  
:  0,52 €    ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ  ΛΔΠΣΑ  

 

 

Άξζξν  5
ν
    



Πάζζαινο ζηήξημεο δέλδξσλ μύιηλνο εκπνηηζκέλνο κήθνπο 2,5 m θαη πάρνπο 5 cm κε κύηε ζην θάησ κέξνο 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, πάζζαινπ ζηήξημεο δέλδξσλ μχιηλνο εκπνηηζκέλνο 

κήθνπο 2,5 m θαη πάρνπο 5 cm κε κχηε ζην θάησ κέξνο, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1 ηεκάρην
  
:  5,00 €   ΠΔΝΣΔ  ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  6
ν
    

σιήλεο πνηίζκαηνο (ηύπνπ Gardena Comfort Flex) 19 mm (1/2"), 50 κέηξα, εύθακπην πνπ δελ ηζαθίδεη, κε εηδηθή 

πιέμε κε ζπείξεο,  κε power grip πξνθίι, κε πιηθό πςειήο πνηόηεηαο κε εληζρπκέλα ηνηρώκαηα, αληνρή ζε πίεζε έσο 

25 bar, 20 ρξόληα εγγύεζε  
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ζσιήλσλ πνηίζκαηνο (ηχπνπ Gardena Comfort Flex) 

19 mm (1/2"), 50 κέηξα, εχθακπην πνπ δελ ηζαθίδεη, κε εηδηθή πιέμε κε ζπείξεο,  κε power grip πξνθίι, κε πιηθφ πςειήο 

πνηφηεηαο κε εληζρπκέλα ηνηρψκαηα, αληνρή ζε πίεζε έσο 25 bar, 20 ρξφληα εγγχεζε, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1 ηεκάρην
  
:  60,00 €   ΔΞΖΝΣΑ  ΔΤΡΩ   

 

Άξζξν  7
ν
    

σιήλεο πνηίζκαηνο (ηύπνπ Gardena Comfort Flex) 19 mm (3/4"), 50 κέηξα, εύθακπην πνπ δελ ηζαθίδεη, κε εηδηθή 

πιέμε κε ζπείξεο,  κε power grip πξνθίι, κε πιηθό πςειήο πνηόηεηαο κε εληζρπκέλα ηνηρώκαηα, αληνρή ζε πίεζε έσο 

25 bar, 20 ρξόληα εγγύεζε  
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ζσιήλσλ πνηίζκαηνο (ηχπνπ Gardena Comfort Flex) 

19 mm (3/4"), 50 κέηξα, εχθακπην πνπ δελ ηζαθίδεη, κε εηδηθή πιέμε κε ζπείξεο,  κε power grip πξνθίι, κε πιηθφ πςειήο 

πνηφηεηαο κε εληζρπκέλα ηνηρψκαηα, αληνρή ζε πίεζε έσο 25 bar, 20 ρξφληα εγγχεζε, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1 ηεκάρην
  
:  90,00 €   ΔΝΔΝΖΝΣΑ  ΔΤΡΩ   

 

Άξζξν  8
ν
 

σιήλεο πνηίζκαηνο 1΄΄+1/4΄΄ (50 κ) ΄΄Λαξπγγσηό΄΄ 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ζσιήλσλ πνηίζκαηνο 1΄΄+1/4΄΄ (50 κ) ΄΄Λαξπγγσηφ΄΄, 

θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  94,00 €    ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΩ   

 

Άξζξν  9
ν
 

Νάηινλ γεληθήο ρξήζεο, δηαζηάζεσλ 4x62 κέηξα, βάξνπο 200gr/η.κ. πεξίπνπ, (ζε θηιά) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, λάηινλ γεληθήο ρξήζεο, δηαζηάζεσλ 4x62 κέηξα, 

βάξνπο 200gr/η.κ. πεξίπνπ, (ζε θηιά), θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    θηιφ
  
:  3,00 €    ΣΡΗΑ ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  10
ν
 

Ρόδα θαξέηαο κε ζπκπαγή ειαζηηθό 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ξφδαο θαξέηαο κε ζπκπαγή ειαζηηθφ (κεγάινο άμνλαο 

10 ηεκάρηα θαη κηθξφο άμνλαο 4 ηεκάρηα), θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  30,00 €    ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  11
ν
 

Λνπθέηα δηαθόξσλ κεγεζώλ από 40mm έσο 75mm 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, ινπθέησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ απφ 40mm έσο 75 mm, 

θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  9,00 €     ΔΝΝΔΑ  ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  12
ν
 

Κνξδόλη δελδξνθνκίαο PVC 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, θνξδνληνχ δελδξνθνκίαο PVC, γηα δέζηκν θπηψλ θαη 

δέλδξσλ, δηακέηξνπ 6mm θαη κήθνπο 20 κέηξα θαη δηακέηξνπ 4mm θαη κήθνπο 30 κέηξα ζε κηθξά ξνιά, θαηά ηα ινηπά δε 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  3,50 €     ΣΡΗΑ  ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

 

 



Άξζξν  13
ν
 

Γηαρσξηζηηθό παξηεξηώλ από εκπνηηζκέλε μπιεία, κήθνπο  2 κέηξα, ύςνο 20 εθαηνζηά, ηα μύια είλαη ελσκέλα από 

καιαθό ζύξκα 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, δηαρσξηζηηθφ παξηεξηψλ απφ εκπνηηζκέλε μπιεία, 

κήθνπο 2 κέηξα, χςνο 20 εθαηνζηά, ηα μχια είλαη ελσκέλα απφ καιαθφ ζχξκα, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  6,50 €     ΔΞΗ  ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άξζξν  14
ν
 

Γηαρσξηζηηθό παξηεξηώλ από εκπνηηζκέλε μπιεία, κήθνπο  2 κέηξα, ύςνο 30 εθαηνζηά, ηα μύια είλαη ελσκέλα από 

καιαθό ζύξκα 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, δηαρσξηζηηθφ παξηεξηψλ απφ εκπνηηζκέλε μπιεία, 

κήθνπο 2 κέηξα, χςνο 30 εθαηνζηά, ηα μχια είλαη ελσκέλα απφ καιαθφ ζχξκα, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  10,50 €     ΓΔΚΑ  ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άξζξν  15
ν
 

Γηαρσξηζηηθό παξηεξηώλ (πιαζηηθή κπνξληνύξα) από αλζεθηηθό, ηζρπξό, εύθακπην πιαζηηθό, ζε ρξώκα γξαθίηη 

(γθξί ζθνύξν), ζε ξνιό κήθνπο 5 κέηξσλ, ύςνπο 12 εθαηνζηώλ θαη πάρνπο 4mm κε 5 ζηεξίγκαηα 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, δηαρσξηζηηθφ παξηεξηψλ (πιαζηηθή κπνξληνχξα) απφ 

αλζεθηηθφ, ηζρπξφ, εχθακπην πιαζηηθφ, ζε ρξψκα γξαθίηη (γθξί ζθνχξν), ζε ξνιφ κήθνπο 5 κέηξσλ, χςνπο 12 εθαηνζηψλ 

θαη πάρνπο 4mm κε 5 ζηεξίγκαηα, θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ 

ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  49,00 €     ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ  ΔΤΡΩ  

 

Άξζξν  16
ν
 

Γίζθνο ζπνξάο από θειηδόι δηαζηάζεσλ 40x60 cm, αξηζκόο θπςειώλ 77  

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηηο απνζήθεο ηεο ππεξεζίαο, δίζθνπ ζπνξάο απφ θειηδφι δηαζηάζεσλ 40x60 cm, 

αξηζκφο θπςειψλ 77 (δηαζηάζεηο θπςέιεο ζε mm 50x50x60), θαηά ηα ινηπά δε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.     

Σηκή αλά  1    ηεκάρην
  
:  2,00 €     ΓΤΟ  ΔΤΡΩ  

 

                                                                                                        Κέξθπξα,   15/ 06 / 2020 

 

 

           ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ  ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

  Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

           Ο  ΤΝΣΑΞΑ  Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

  

 

 

      ΕΑΡΑΓΚΑ ΓΔΩΡΓΗΟ   

         Π.Δ. ΓΔΩΠΟΝΟ             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟ  ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΠΟΝΣΙΧΝ ΝΗΧΝ 

Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ 

 ΑΡ. ΜΔΛ.: 15/2020                                                                                                                                                                      

 

   Σίηινο:    «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΜΗΥ/ΣΧΝ,  

ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π.)» 

Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο : 24.799,38 € (κε Φ.Π.Α. 24%) Κ.Α.  35.6699.002  

ΤΝΟΛΟ Α+Β:  24.791,94 ΔΤΡΧ 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
    ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

     Ζ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα δηαθφξσλ αλαισζίκσλ πιηθψλ γηα ηα 

κεραλήκαηα θεπνηερλίαο πνπ δηαζέηεη ε ππεξεζία (πάλσ απφ εβδνκήληα (70) κεραλήκαηα), ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά θαη γλήζηα αλαιψζηκα ή αληαιιαθηηθά ηχπνπ stihl ή Viking,  φπσο, 

δηάθνξεο αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ, ιάκεο θαη ιίκεο γηα βελδηλνπξίνλα, δηάθνξεο κεζηλέδεο, καραίξηα 

ρφξηνπ θαη θεθαιέο γηα ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα, ςαιίδεο θήπνπ, καραίξηα ακθίπιεπξεο θνπήο γηα 

κπνξληνπξνςάιηδα, ηκάληεο απηνθίλεζεο γηα κεραλή γθαδφλ ΜΒ 253-Σ, ηκάληεο θίλεζεο καραηξηψλ 

θνπήο  θαη ζεη καραηξηψλ θνπήο γθαδφλ, γηα ηεηξάηξνρε κεραλή θνπήο γθαδφλ ΜΣ 6127 θαη κπνπδί 

δηαθφξσλ ηχπσλ, ελψ ηα αλαιώζηκα είδε ζεξκνθεπίνπ είλαη, δίρηπ ζθίαζεο, δηάθνξα γιαζηξάθηα 

θπησξίνπ, πιηθφ εδαθνθάιπςεο, πάζζαινη ζηήξημεο δέλδξσλ, δηάθνξνη ζσιήλεο πνηίζκαηνο,  λάηινλ 

γεληθήο ρξήζεο, ζπκπαγήο ξφδεο θαξέηαο, δηάθνξα ινπθέηα, θνξδφλη δελδξνθνκίαο δηαθφξσλ 

κεγεζψλ, δηαθφξσλ ηχπσλ δηαρσξηζηηθά γηα παξηέξηα θαη δίζθνπο ζπνξάο 77 ζέζεσλ απφ θειηδφι, 

πιηθά απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ θαιή, νκαιή θαη 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ.  

    Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή , ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε βάζεη ηνπ N.4412/2016   

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

θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κφλν βάζε 

ηηκήο αλά  ΟΜΑΓΑ: Α΄ ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΜΖΥ/ΣΩΝ ΚΖΠΟΣΔΥΝΗΑ ΚΛΠ θαη Β΄ ΑΝΑΛΩΗΜΑ 

ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΚΛΠ  , εθφζνλ ηα πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο. 

 Ο  πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπλφινπ ηεο  κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 24.799,38 €  κε Φ.Π.Α. 24 % 

θαη ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α. 35.6699.002  ηνπ Γεκνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 : ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

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
ν
 :   ΟΡΙΜΟΙ -  ΔΙΡΑ ΣΔΤΥΧΝ  

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

Ο Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη  Γηαπνληίσλ Νήζσλ, Γ/λζε : Λεσθ. Αιεμάλδξαο 6Α, ΚΔΡΚΤΡΑ 

49100 

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 Κέξθπξαο  

4.   «Γηεπζχλνπζα  Τπεξεζία»: Ζ  Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ  ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ. 

5.  «Πξντζηακέλε Αξρή»:  Ο Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ ή ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή θαηά πεξίπησζε  

6. «Γηαγσληδφκελνο»- « Πξνζθέξσλ» :  Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν  ή έλσζε  πνπ ζα ππνβάιιεη 

πξνζθνξά.  

7. «Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ» : Σν αξκφδην/α γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ  αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ  φξγαλν/α  ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ 

απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

8. «Σεχρε» : 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 Πεξηγξαθή 

5. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

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
ν
 : ΣΡΟΠΟ  ΑΝΑΘΔΔΧ  ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Ζ παξαπάλσ πξνκήζεηα  ζα γίλεη  κε απεπζείαο αλάζεζε, γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, βάζεη ηνπ N.4412/2016   «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

mailto:info@corfu.gov.gr


(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κφλν βάζε ηηκήο .  

 

Άξζξν 5
ν
 :  ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή/θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ  πνπ 

έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο -Μέινπο ηεο ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή 

ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΟΥ θαη 

ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

ΠΟΔ, νη νπνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα θαηαζθεπήο ή /θαη  εκπνξίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ.   

 

Άξζξν 6
ν
 :  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

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)»). 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ  ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ηνπ ηφπνπ φπνπ αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο ή άιιεο 

αξκφδηαο αξρήο, φπσο εθνξίαο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο, κε ην 

νπνίν ζα βεβαηψλεηαη  ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο . (Υξόλνο 

έθδνζεο έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο) 
2.  Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο (φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8 ηεο .Τ.). 

       3. Τπεχζπλε δήισζε Ν.1599/ 86 φηη : 

α) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο  ή ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ή δσξνδνθίαο ή απάηεο ή 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο  

β) Γελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 

έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

γ) Απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη ησλ 

ινηπψλ ηεπρψλ ηεο κειέηεο θαζψο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

4.πκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

       5. Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ ηζρχνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73,74 ηνπ Ν4412/2016. 

      Ζ ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

παξνύζαο 

       πξόζθιεζεο 
        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. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα  

7. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα  



        Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (6 θαη 7) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν 

ππνβνιήο   ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο,  εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί 

έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

8. Όζνλ αθνξά ηα αλαιψζηκα ησλ κεραλεκάησλ θεπνηερλίαο, απηά ζα πξέπεη λα είλαη γλήζηα, ηεο 

εηαηξείαο stihl ή Viking, δηφηη ε ππεξεζία δηαζέηεη κόλν κεραλήκαηα ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ θαη γηα 

ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν πξνκεζεπηήο είλαη αληηπξφζσπνο ησλ δεηνχκελσλ 

εηαηξεηψλ. 

 

Άξζξν 7
ν
 :  ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

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 ΓΗΑΠΟΝΣΗΩΝ ΝΖΩΝ 

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

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

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

«Να κελ αλνηρηεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή γξακκαηεία» 

 

 Ο  ΠΡΟΦΔΡΩΝ 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.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά είηε γηα ηηο νκάδεο Α θαη Β καδί, εθφζνλ 

ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, είηε γηα θάζε κία νκάδα μερσξηζηά. 

 

Άρθρο 8
ο
 :  ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Πξνζθέξνληεο  γηα δύν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο .  

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

 

 Άξζξν 9
ν
  :  ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 Ζ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε απφθαζε Γεκάξρνπ .  

Μέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10)  εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο, ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Άρθρο 10
ο
 :  ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

ΠΡΟΘΔΜΙΑ  ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε πέληε  (5) κήλεο  απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.  

   



ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο  ζα πξαγκαηνπνηεζεί  απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ, 

θαηφπηλ πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ , κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο,  εληφο 

ελφο (1) κελφο απφ ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο  πξνκήζεηαο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ  

πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4412/2016   «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θαη ζα γίλεη ζηηο απνζήθεο ηνπ 

Σκήκαηνο πληήξεζεο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ. 

ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ  

Δθφζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο θαη έθπησζε ηνπ αλαδεηρζέληνο πξνκεζεπηή. 

 

Άρθρο 11
ο
 :  ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο  πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπλφινπ ηεο  κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 24.799,38 €  κε Φ.Π.Α. 24 % 

θαη ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α. 35.6699.002  ηνπ Γεκνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2020. 

Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ κε ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

πξνζθνκηζζνχλ απφ ην πξνκεζεπηή ηα απαξαίηεηα ηηκνιφγηα πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα 

δειηία απνζηνιήο  & φια ηα απαξαίηεηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο, ηέιε & θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο .  

Άξζξν 12
ν
 :  ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

Ζ  χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ 

εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Κέξθπξα. 

                                                                                  Κέξθπξα,   15 / 06 / 2020 

 

 

                                 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ    ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

   

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ  

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ    

Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

    

 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ  ΕΑΡΑΓΚΑ    

ΠΔ  ΓΔΩΠΟΝΩΝ    

 

 
 
 
 



 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΠΟΝΣΙΧΝ ΝΗΧΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ   

ΑΡ. ΜΔΛ. 15/2020   

                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

     Κ.Α.   35.6699.002    ¨ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΜΗΥ/ΣΧN,  ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ 

Κ.Λ.Π.)¨ 

Α.  ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΚΗΠΟΣΔΥΝΙΑ Κ.Λ.Π. 

Α/

Α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(Δπξώ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ ηύπνπ stihl  MS 230  

61 νδεγώλ 

42675100-9 20   

2 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ   ηύπνπ stihl MS 

150T  56 νδεγώλ 

42675100-9 10   

3 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ   ηύπνπ stihl MS 

150T  64 νδεγώλ 

42675100-9 30   

4 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ   ηύπνπ stihl MS 

150T  72 νδεγώλ 

42675100-9 10   

5 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ   ηύπνπ stihl   MS 

170  50 νδεγώλ πάρνπο 1,3mm 

42675100-9 30   

6 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ  ηύπνπ  stihl  MS 

880    80 νδεγώλ πάρνπο 1,6mm 

42675100-9 10   

  7 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ  ηύπνπ stihl  MS 462   

72 νδεγώλ πάρνπο 1,6mm 

42675100-9 15   

8 Λίκεο δηάθνξεο ηύπνπ stihl (150x3,2mm-

200x4mm-200x4,8mm) 

44523300-5 60   

9 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 230 

κήθνπο 45 cm 

42675100-9 4   

10 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 170 

κήθνπο 35 cm κε βήκα αιπζίδαο 3/8’’P θαη 

πιάηνο απιαθηνύ 1,3mm 

42675100-9 8   

11 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 880 

κήθνπο 63 cm κε βήκα αιπζίδαο .404 θαη 

πιάηνο απιαθηνύ 1,6mm (Duromatic E) 

42675100-9 2   

12 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 462 

κήθνπο 50 cm κε βήκα αιπζίδαο 3/8’’P θαη 

πιάηνο απιαθηνύ 1,6mm 

42675100-9 5   

13 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 150Σ 

κήθνπο 25 cm κε βήκα αιπζίδαο 1/4’’P θαη 

πιάηνο απιαθηνύ 1,1mm 

42675100-9 6   

14 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 150Σ 

κήθνπο 30 cm κε βήκα αιπζίδαο 1/4’’P θαη 

πιάηνο απιαθηνύ 1,1mm 

42675100-9 15   

15 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 150Σ 

κήθνπο 35 cm κε βήκα αιπζίδαο 1/4’’P θαη 

πιάηνο απιαθηνύ 1,1mm 

42675100-9 4   

16 ηξνγγπιή κεζηλέδα  3,3mm ηύπνπ stihl (ζε 44523300-5   20   



θαξνύιη 573 κέηξσλ)  

17 ηξνγγπιή κεζηλέδα  2,7mm ηύπνπ stihl (ζε 

θαξνύιη 347 κέηξσλ) 

44523300-5   10   

18 Μαραίξη ρόξηνπ (270mm 2F) γηα 

ρνξηνθνπηηθό ηύπνπ stihl FS 260 θαη ζεη 

πξνζαξκνγήο (ξνδέια-απνζηάηεο-βίδα) 

44523300-5 8   

19 Κεθαιή θνπήο γηα ρνξηνθνπηηθά ηύπνπ stihl 

FS260-FS410, AutoCut 46-2 

44523300-5 40   

20 Κεθαιή θνπήο γηα ρνξηνθνπηηθά ηύπνπ stihl  

(απιή) 

44523300-5 40   

21 Φαιίδη θήπνπ ηύπνπ stihl Bypass PG 10, 

θιείδσκα κε ην έλα ρέξη, 21,5 cm κήθνο, 230 

gr βάξνο, γηα θιαδηά έσο 20mm 

44511000-5 25   

22 Μαραίξηα ακθίπιεπξεο θνπήο 

κπνξληνπξνςάιηδνπ ηύπνπ stihl HS 45 

κήθνπο 60cm 

44523300-5 1   

23 Ικάληαο απηνθίλεζεο κεραλήο θνπήο γθαδόλ 

ηύπνπ Viking MB 253T 

44523300-5 5   

24 Ικάληαο θίλεζεο καραηξηώλ θνπήο γηα 

ηεηξάηξνρε κεραλή θνπήο γθαδόλ ηύπνπ 

Viking MT6127  

44523300-5 1   

25 εη καραηξηώλ θνπήο γθαδόλ (3 ηεκάρηα) γηα 

ηεηξάηξνρε κεραλή θνπήο γθαδόλ ηύπνπ 

Viking MT6127 

44523300-5 1   

26 Μπνπδί γηα δηάθνξα κεραλήκαηα θεπνηερλίαο 

ηύπνπ stihl αιπζνπξίνλα, ρνξηνθνπηηθά, 

κπνξληνπξνςάιηδα, θπζεηήξεο, 

γθαδνκεραλέο) 

44523300-5 50   

ύλνιν θαζαξήο αμίαο        

ΦΠΑ  24%         

Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο        

 

                                                                                                                          Κέξθπξα,  --/--/2020    

                                                                                                                             Ο  ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β.  ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π. 

Α/

Α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(Δπξώ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 Γίρηπ ζθίαζεο (60-65% 

ζθίαζε), δηαζηάζεσλ 6x100 

κέηξα, βάξνπο 75gr/η.κ. (η.κ.) 

16160000-4 1.500   

2 Γιαζηξάθηα θπησξίνπ 

πιαζηηθά καιαθά ζε θαθέ 

θεξακηδί ρξώκα, ύςνπο 9cm 

θαη δηάκεηξνο 10,5cm, κε 

πνιιέο ηξύπεο ζην θάησ 

κέξνο γηα απνζηξάγγηζε 

(ηεκάρηα) 

16160000-4 40.000   

3 Γιαζηξάθηα θπησξίνπ 

πιαζηηθά καιαθά ζε θαθέ 

θεξακηδί ρξώκα, 2 ιίηξσλ,  

ύςνπο 13 cm θαη δηάκεηξνο 

17 cm, κε πνιιέο ηξύπεο ζην 

θάησ κέξνο γηα 

απνζηξάγγηζε (ηεκάρηα) 

16160000-4 4.500   

4 Τιηθό εδαθνθάιπςεο – 

γεσύθαζκα, καύξν, 

δηαζηάζεσλ ξνινύ 2x100 

κέηξα, βάξνπο 100gr/η.κ.  

(η.κ.)  

16160000-4          1.200   

5 Πάζζαινο ζηήξημεο δέλδξσλ 

μύιηλνο εκπνηηζκέλνο κήθνπο 

2,5 m θαη πάρνπο 5 cm κε 

κύηε ζην θάησ κέξνο 

(ηεκάρηα) 

44212400-3             100   

6 σιήλεο πνηίζκαηνο (ηύπνπ 

Gardena Comfort Flex) 19 

mm (1/2"), 50 κέηξα, 

εύθακπην πνπ δελ ηζαθίδεη, 

κε εηδηθή πιέμε κε ζπείξεο,  

κε power grip πξνθίι, κε 

πιηθό πςειήο πνηόηεηαο κε 

εληζρπκέλα ηνηρώκαηα, 

αληνρή ζε πίεζε έσο 25 bar, 

20 ρξόληα εγγύεζε (ηεκάρηα) 

44163000-0 6   

7 σιήλεο πνηίζκαηνο (ηύπνπ 

Gardena Comfort Flex) 19 

mm (3/4"), 50 κέηξα, 

εύθακπην πνπ δελ ηζαθίδεη, 

κε εηδηθή πιέμε κε ζπείξεο,  

κε power grip πξνθίι, κε 

πιηθό πςειήο πνηόηεηαο κε 

εληζρπκέλα ηνηρώκαηα, 

αληνρή ζε πίεζε έσο 25 bar, 

20 ρξόληα εγγύεζε (ηεκάρηα) 

44163000-0 4   



8 σιήλεο πνηίζκαηνο 1΄΄+1/4΄΄ 

(50 κ) ΄΄Λαξπγγσηό΄΄ 

(ηεκάρηα) 

44163000-0 2   

9 Νάηινλ γεληθήο ρξήζεο, 

δηαζηάζεσλ 4x62 κέηξα, 

βάξνπο 200gr/η.κ. πεξίπνπ, 

(θηιά) 

16160000-4 200   

10 Ρόδα θαξέηαο κε ζπκπαγή 

ειαζηηθό (κεγάινο άμνλαο 10 

ηεκάρηα θαη κηθξόο άμνλαο 5 

ηεκάρηα) – (ηεκάρηα) 

16160000-4 15   

11 Λνπθέηα δηαθόξσλ κεγεζώλ 

από 40mm έσο  75 mm 

(ηεκάρηα) 

44521210-3 30   

12 Κνξδόλη δελδξνθνκίαο PVC, 

γηα δέζηκν θπηώλ θαη 

δέλδξσλ, δηακέηξνπ 6mm, 

κήθνο 20 κέηξα (25 ηεκάρηα) 

θαη δηακέηξνπ 4mm, κήθνο 

30 κέηξα (25 ηεκάρηα) - (ζε 

κηθξά ξνιά) - (ηεκάρηα) 

16160000-4 50   

13 Γηαρσξηζηηθό παξηεξηώλ από 

εκπνηηζκέλε μπιεία, κήθνπο  

2 κέηξα, ύςνο 20 εθαηνζηά, 

ηα μύια είλαη ελσκέλα από 

καιαθό ζύξκα (ηεκάρηα) 

16160000-4 50   

14 Γηαρσξηζηηθό παξηεξηώλ από 

εκπνηηζκέλε μπιεία, κήθνπο  

2 κέηξα, ύςνο 30 εθαηνζηά, 

ηα μύια είλαη ελσκέλα από 

καιαθό ζύξκα (ηεκάρηα) 

16160000-4 40   

15 Γηαρσξηζηηθό παξηεξηώλ 

(πιαζηηθή κπνξληνύξα) από 

αλζεθηηθό, ηζρπξό, εύθακπην 

πιαζηηθό, ζε ρξώκα γξαθίηη 

(γθξί ζθνύξν), ζε ξνιό 

κήθνπο 5 κέηξσλ, ύςνπο 12 

εθαηνζηώλ θαη πάρνπο 4mm 

κε 5 ζηεξίγκαηα (ηεκάρηα) 

16160000-4 10   

16 Γίζθνο ζπνξάο από θειηδόι 

δηαζηάζεσλ 40x60 cm, 

αξηζκόο θπςειώλ 77 

(δηαζηάζεηο θπςέιεο ζε mm 

50x50x60) – (ηεκάρηα) 

16160000-4 200   

ύλνιν θαζαξήο αμίαο      

ΦΠΑ  24%      

Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο       

 

                                                                                                                          Κέξθπξα,  --/--/2020    

                                                                                                                           Ο  ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 
 



 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ  

ΚΑΙ ΓΙΑΠΟΝΣΙΧΝ ΝΗΧΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ   

 ΑΡ. ΜΔΛ.: 15/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

     Κ.Α. 35.6699.002  «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΜΗΥ/ΣΧN,  ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ   

Κ.Λ.Π.)»  ΤΝΟΛΟ:  24.799,38€ 

 

 Α.  ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΚΗΠΟΣΔΥΝΙΑ Κ.Λ.Π. 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(Δπξώ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ  ηύπνπ stihl  

MS 230  61 νδεγώλ 

42675100-9 20   

2 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ   ηύπνπ stihl 

MS 150T  56 νδεγώλ 

42675100-9 10   

3 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ   ηύπνπ stihl 

MS 150T  64 νδεγώλ 

42675100-9 30   

4 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ   ηύπνπ stihl 

MS 150T  72 νδεγώλ 

42675100-9 10   

5 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ   ηύπνπ stihl   

MS 170  50 νδεγώλ πάρνπο 1,3mm 

42675100-9 30   

6 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ  ηύπνπ  stihl  

MS 880    80 νδεγώλ πάρνπο 1,6mm 

42675100-9 10   

  7 Αιπζίδεο βελδηλνπξίνλσλ  ηύπνπ stihl  

MS 462   72 νδεγώλ πάρνπο 1,6mm 

42675100-9 15   

8 Λίκεο δηάθνξεο ηύπνπ stihl (150x3,2mm-

200x4mm-200x4,8mm) 

44523300-5 60   

9 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 

230 κήθνπο 45 cm 

42675100-9 4   

10 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 

170 κήθνπο 35 cm κε βήκα αιπζίδαο 

3/8’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,3mm 

42675100-9 8   

11 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 

880 κήθνπο 63 cm κε βήκα αιπζίδαο 

.404 θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,6mm 

(Duromatic E) 

42675100-9 2   

12 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 

462 κήθνπο 50 cm κε βήκα αιπζίδαο 

3/8’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,6mm 

42675100-9 5   

13 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 

150Σ κήθνπο 25 cm κε βήκα αιπζίδαο 

1/4’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,1mm 

42675100-9 6   

14 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 

150Σ κήθνπο 30 cm κε βήκα αιπζίδαο 

1/4’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,1mm 

42675100-9 15   



15 Λάκα γηα βελδηλνπξίνλν ηύπνπ stihl MS 

150Σ κήθνπο 35 cm κε βήκα αιπζίδαο 

1/4’’P θαη πιάηνο απιαθηνύ 1,1mm 

42675100-9 4   

16 ηξνγγπιή κεζηλέδα  3,3mm ηύπνπ stihl 

(ζε θαξνύιη 573 κέηξσλ)  

44523300-5 20   

17 ηξνγγπιή κεζηλέδα  2,7mm ηύπνπ stihl 

(ζε θαξνύιη 347 κέηξσλ) 

44523300-5 10   

18 Μαραίξη ρόξηνπ (270mm 2F) γηα 

ρνξηνθνπηηθό ηύπνπ stihl FS 260 θαη ζεη 

πξνζαξκνγήο (ξνδέια-απνζηάηεο-βίδα) 

44523300-5 8   

19 Κεθαιή θνπήο γηα ρνξηνθνπηηθά ηύπνπ 

stihl FS260-FS410, AutoCut 46-2 

44523300-5 40   

20 Κεθαιή θνπήο γηα ρνξηνθνπηηθά ηύπνπ 

stihl  (απιή) 

44523300-5 40   

21 Φαιίδη θήπνπ ηύπνπ stihl Bypass PG 10, 

θιείδσκα κε ην έλα ρέξη, 21,5 cm κήθνο, 

230 gr βάξνο, γηα θιαδηά έσο 20mm 

44511000-5 25   

22 Μαραίξηα ακθίπιεπξεο θνπήο 

κπνξληνπξνςάιηδνπ ηύπνπ stihl HS 45 

κήθνπο 60cm 

44523300-5 1   

23 Ικάληαο απηνθίλεζεο κεραλήο θνπήο 

γθαδόλ ηύπνπ Viking MB 253T 

44523300-5 5   

24 Ικάληαο θίλεζεο καραηξηώλ θνπήο γηα 

ηεηξάηξνρε κεραλή θνπήο γθαδόλ ηύπνπ 

Viking MT6127  

44523300-5 1   

25 εη καραηξηώλ θνπήο γθαδόλ (3 ηεκάρηα) 

γηα ηεηξάηξνρε κεραλή θνπήο γθαδόλ 

ηύπνπ Viking MT6127 

44523300-5 1   

26 Μπνπδί γηα δηάθνξα κεραλήκαηα 

θεπνηερλίαο ηύπνπ stihl (αιπζνπξίνλα, 

ρνξηνθνπηηθά, κπνξληνπξνςάιηδα, 

θπζεηήξεο, γθαδνκεραλέο) 

44523300-5 50   

ύλνιν θαζαξήο αμίαο     

ΦΠΑ  24%    

Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο      
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                                                                                                                      Ο πξνζθέξσλ  
 

 

 

 

Β.  ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π. 

Α/ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΓΑΠΑΝΗ 



Α ΜΟΝΑΓΟ 

(Δπξώ) 

1 Γίρηπ ζθίαζεο (60-65% ζθίαζε), 

δηαζηάζεσλ 6x100 κέηξα, βάξνπο 

75gr/η.κ. (η.κ.) 

16160000-4 1.500   

2 Γιαζηξάθηα θπησξίνπ πιαζηηθά καιαθά 

ζε θαθέ θεξακηδί ρξώκα, ύςνπο 9cm θαη 

δηάκεηξνο 10,5cm, κε πνιιέο ηξύπεο ζην 

θάησ κέξνο γηα απνζηξάγγηζε (ηεκάρηα) 

16160000-4 40.000   

3 Γιαζηξάθηα θπησξίνπ πιαζηηθά καιαθά 

ζε θαθέ θεξακηδί ρξώκα, 2 ιίηξσλ,  

ύςνπο 13 cm θαη δηάκεηξνο 17 cm, κε 

πνιιέο ηξύπεο ζην θάησ κέξνο γηα 

απνζηξάγγηζε (ηεκάρηα) 

16160000-4 4.500   

4 Τιηθό εδαθνθάιπςεο – γεσύθαζκα, 

καύξν, δηαζηάζεσλ ξνινύ 2x100 κέηξα, 

βάξνπο 100gr/η.κ.  (η.κ.)  

16160000-4          1.200   

5 Πάζζαινο ζηήξημεο δέλδξσλ μύιηλνο 

εκπνηηζκέλνο κήθνπο 2,5 m θαη πάρνπο 5 

cm κε κύηε ζην θάησ κέξνο (ηεκάρηα) 

44212400-3             100   

6 σιήλεο πνηίζκαηνο (ηύπνπ Gardena 

Comfort Flex) 19 mm (1/2"), 50 κέηξα, 

εύθακπην πνπ δελ ηζαθίδεη, κε εηδηθή 

πιέμε κε ζπείξεο,  κε power grip πξνθίι, 

κε πιηθό πςειήο πνηόηεηαο κε εληζρπκέλα 

ηνηρώκαηα, αληνρή ζε πίεζε έσο 25 bar, 

20 ρξόληα εγγύεζε (ηεκάρηα) 

44163000-0 6   

7 σιήλεο πνηίζκαηνο (ηύπνπ Gardena 

Comfort Flex) 19 mm (3/4"), 50 κέηξα, 

εύθακπην πνπ δελ ηζαθίδεη, κε εηδηθή 

πιέμε κε ζπείξεο,  κε power grip πξνθίι, 

κε πιηθό πςειήο πνηόηεηαο κε εληζρπκέλα 

ηνηρώκαηα, αληνρή ζε πίεζε έσο 25 bar, 

20 ρξόληα εγγύεζε (ηεκάρηα) 

44163000-0 4   

8 σιήλεο πνηίζκαηνο 1΄΄+1/4΄΄ (50 κ) 

΄΄Λαξπγγσηό΄΄ (ηεκάρηα) 

44163000-0 2   

9 Νάηινλ γεληθήο ρξήζεο, δηαζηάζεσλ 4x62 

κέηξα, βάξνπο 200gr/η.κ. πεξίπνπ, (θηιά) 

16160000-4 200   

10 Ρόδα θαξέηαο κε ζπκπαγή ειαζηηθό 

(κεγάινο άμνλαο 10 ηεκάρηα θαη κηθξόο 

άμνλαο 5 ηεκάρηα) – (ηεκάρηα) 

16160000-4 15   

11 Λνπθέηα δηαθόξσλ κεγεζώλ από 40mm 

έσο  75 mm (ηεκάρηα) 

44521210-3 30   

12 Κνξδόλη δελδξνθνκίαο PVC, γηα δέζηκν 

θπηώλ θαη δέλδξσλ, δηακέηξνπ 6mm, 

κήθνο 20 κέηξα (25 ηεκάρηα) θαη 

δηακέηξνπ 4mm, κήθνο 30 κέηξα (25 

ηεκάρηα) - (ζε κηθξά ξνιά) - (ηεκάρηα) 

16160000-4 50   

13 Γηαρσξηζηηθό παξηεξηώλ από 

εκπνηηζκέλε μπιεία, κήθνπο  2 κέηξα, 

16160000-4 50   



ύςνο 20 εθαηνζηά, ηα μύια είλαη ελσκέλα 

από καιαθό ζύξκα (ηεκάρηα) 

14 Γηαρσξηζηηθό παξηεξηώλ από 

εκπνηηζκέλε μπιεία, κήθνπο  2 κέηξα, 

ύςνο 30 εθαηνζηά, ηα μύια είλαη ελσκέλα 

από καιαθό ζύξκα (ηεκάρηα) 

16160000-4 40   

15 Γηαρσξηζηηθό παξηεξηώλ (πιαζηηθή 

κπνξληνύξα) από αλζεθηηθό, ηζρπξό, 

εύθακπην πιαζηηθό, ζε ρξώκα γξαθίηη 

(γθξί ζθνύξν), ζε ξνιό κήθνπο 5 κέηξσλ, 

ύςνπο 12 εθαηνζηώλ θαη πάρνπο 4mm κε 

5 ζηεξίγκαηα (ηεκάρηα) 

16160000-4 10   

16 Γίζθνο ζπνξάο από θειηδόι δηαζηάζεσλ 

40x60 cm, αξηζκόο θπςειώλ 77 

(δηαζηάζεηο θπςέιεο ζε mm 50x50x60) – 

(ηεκάρηα) 

16160000-4 200   

ύλνιν θαζαξήο αμίαο      

ΦΠΑ  24%     

Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο       
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