
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 ΑΡ. ΜΕΛ. 17/2020 

           Τίτλος:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ»

           Προϋπολογισμός Μελέτης : 16.486,70 € (με Φ.Π.Α. 13%)
           Κ.Α. 35.6692.002 
                         

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

   Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  προμήθεια  φοινίκων  είδους ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ  ΥΨΙΚΑΡΗΝΟΣ  –
CHAMAEROPS EXCELSA,  και  δένδρων  όπως  ιβίσκων  Συριακών,  φωτίνιων,  τίλιων,  καλλωπιστικών
μουριών,  καλλωπιστικών  δαμασκηνιών,  κουτσουπιών,  καλλιστήμονα,  αλμυρικιών,  δαφνών,
πλάτανων,  κλαίουσων  ιτιών,  σφένδαμων,  ακακιών  Κων/λεως,  μανόλιας,  κατάλπης  και  τάξου  σε
σχήμα πυραμίδας, για το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου.
   Όσον αφορά τους  φοίνικες αυτοί θα είναι ύψους 2,5 μέτρων, και θα φυτευτούν στην παραλία της
Δ.Κ. Αγίου Μάρκου στην Δ.Ε. Φαιάκων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε
κενές θέσεις,  όπου έχουν καταστραφεί οι κανάριοι φοίνικες που υπήρχαν εκεί, από την προσβολή
τους από το κόκκινο σκαθάρι. Το είδος αυτό του φοίνικα δεν προσβάλλεται από το κόκκινο ρυγχωτό
σκαθάρι και γι΄ αυτό επιλέγεται στην περίπτωση αυτή. 
  Οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν αυτοί οι φοίνικες είναι να έχουν ύψος κορμού
τουλάχιστον δύο (2) μέτρα, διάμετρος κορμού 15 εκατοστά και να είναι σε μπάλα χώματος με 55
εκατοστά  διάμετρο  τουλάχιστον,  ο  κορμός  τους  να  είναι  ευθυτενής  και  να  είναι  όλοι  τους
ομοιόμορφοι.   Αν  τα  είδη  της  προμήθειας  δεν  εκπληρώνουν  τους  όρους  της  σύμβασης,  δεν
συμφωνούν  με  τις  προδιαγραφές  της  μελέτης  ή  εμφανίζουν  κάποιο  ελάττωμα,  ο  μειοδότης
υποχρεούται να τα αντικαταστήσει με άλλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 
  Όσον  αφορά τα  δένδρα,  κάποια  από αυτά θα φυτευτούν  σε  διάφορα  σημεία στην  πόλη της
Κέρκυρας, όπως στην Πάνω Πλατεία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην οδό Ευγενίου Βουλγάρεως,
στην Πλατεία Μαντουκιού, στον προαύλιο χώρο Δημοτικών Σχολείων, στην οδό Μεθοδίου κ.λ.π. ενώ
τα  περισσότερα  θα  φυτευτούν  σε  πλατείες  και  κοινόχρηστους  χώρους  Τοπικών  και  Δημοτικών
Κοινοτήτων,  όπως  στην  Κάτω Κορακιάνα,  στον  Άγιο  Μάρκο,  στο  Σωκράκι,  στους  Μακράδες  και
Βίστωνα, στην Άφρα, στο Μάρμαρο, στον Άγιο Προκόπιο, στους Κοινοπιάστες, στους Γιαννάδες, στο
Μαθράκι, στην Ερείκουσα,  στους Οθωνούς κ.λ.π.
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΝΔΡΩΝ
Πέραν  των  χαρακτηριστικών  που  αναφέρονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  τα  δένδρα   θα
πρέπει να πληρούν και τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 Χαρακτηριστικά δένδρων:
• Να είναι ευθυτενή, εύρωστα, υγιή, απαλλαγμένα από ενδείξεις ή συμπτώματα μυκητολογικών και
εντομολογικών ασθενειών, καθώς και από ενδείξεις πλημμελούς λίπανσης και θρέψης.
• Να έχουν έναν κεντρικό κορμό με πλήρη και ισορροπημένη κόμη.
• Καλά  σχηματισμένους  πλάγιους  βλαστούς,  χωρίς  την  παρουσία  κλάδων  με  εμπεριεχόμενο
φλοιώδη  ιστό  (διακλαδώσεις  με  πολύ  μικρή  γωνία),  καθώς  και  χωρίς  την  παρουσία
συνεπικρατούντων ή συνκυριαρχούντων κλάδων.



• Στον κορμό καθώς και στους κλάδους δεν θα πρέπει να υπάρχουν πληγώσεις ή τραυματισμοί
καθώς και ίχνη από μυκητολογικές ή εντομολογικές προσβολές.
• Στο  φυτικό  υλικό  δεν  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  ενδείξεις  εσφαλμένων  επεμβάσεων  όπως  μη
ενδεδειγμένης ή αυστηρής κλάδευσης(topping). Το μέγεθος, το χρώμα και η εμφάνιση των φύλλων
είναι τυπικά για κάθε εποχή και στάδιο βλάστησης κάθε είδους / ποικιλίας. Τα φύλλα δεν πρέπει να
είναι κακοσχηματισμένα, παραμορφωμένα, αποχρωματισμένα, χλωρωτικά ή με νεκρωτικές κηλίδες. 
• Να είναι ανεπτυγμένα σε ανάλογο του ύψους τους πλαστικό δοχείο, όπου το ριζικό σύστημα να
είναι  καλά  συνδεδεμένο  με  το  εδαφικό  υλικό  του  δοχείου,  χωρίς  ενδείξεις  πρόσφατης
μεταφύτευσης.
• Το ριζικό σύστημα θα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένο χωρίς όμως την έντονη παρουσία
ριζών που περιστρέφονται στο χώρο μεταξύ τοιχώματος πλαστικού δοχείου και εδαφικού υλικού
καθώς  και  ελεύθερο  από  προσβολές  από  έμβιους  (έντομα,  παθογόνα  κ.λ.π.  )  και  μη  έμβιους
παράγοντες ( τοξικότητα από ζιζανιοκτόνα, αλατότητα, υπερβολική άρδευση κ.λ.π. ).
.Τα δένδρα θα συνοδεύονται με κυλινδρικούς εμποτισμένους πασσάλους στήριξης ύψους  2,00m
και διαμέτρου τουλάχιστον 5cm για την απαραίτητη υποστύλωση κατά την φύτευσή τους.

  Ο προμηθευτής  έχει την υποχρέωση της προμήθειας, μεταφοράς και παράδοσης  των φοινίκων,
όπως προβλέπονται από την παρούσα μελέτη, στο σημείο όπου θα φυτευτούν στη παραλία της Δ.Κ.
Αγίου Μάρκου στην Δ.Ε.Φαιάκων και όλων των υπόλοιπων δένδρων στο θερμοκήπιο του Δήμου στο
Κτήμα Βασιλάκη στην πόλη της Κέρκυρας.
   Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή , θα γίνει με απευθείας ανάθεση βάσει του  N.4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση
τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 16.486,70  € με Φ.Π.Α. 13 %  για τα δένδρα
και θα βαρύνει τον   Κ.Α. 35.6692.002  του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020.

                                                                                                               Κέρκυρα 14/09/2020
                                                                                                                                               
       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                          Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
         ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                                      
                                                                                                    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                                                     

                               

                                       ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                      ΡΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                       
                                           ΠΕ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ                                                         ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 ΑΡ. ΜΕΛ.  17/2020                                    
                                                                    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  Τίτλος:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ»  Κ.Α.  35.6692.002

                                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ              CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(ευρώ)

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΦΟΙΝΙΚΑΣ  – ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ ΥΨΙΚΑΡΗΝΟΣ – 
CHAMAEROPS EXCELSA, ύψος κορμού  2  μέτρα,  
διάμετρος κορμού 15 εκατοστά,  με μπάλα χώματος  55 
εκατοστά διάμετρο

              
03452000-3

             12 270,0 3.240,00 €

2 ΙΒΙΣΚΟΣ  ΣΥΡΙΑΚΟΣ   HIBISCUS SYRIACUS,  
γλάστρα 15 λίτρα,  διακλάδωση κορμού σε ύψος > 2 
μέτρων, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά

  03452000-3             20 70,00 1.400,00 €

3 ΦΩΤΙΝΙΑ  ΔΕΝΔΡΟ FOTINIA FRACERI RED ROBIN,
γλάστρα  15 λίτρα,  διακλάδωση κορμού σε ύψος > 2 
μέτρων, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά

              
03452000-3

            10 70,00 700,00 €

4 ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ – ΤΙΛΙΟ   TILIA PLATYPHYLUS 
TOMENTOSA, γλάστρα 30 λίτρα,  ύψος 3,5 μέτρα, 
περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά  

              
03452000-3

            20 70,00 1.400,00 €

5 ΜΟΥΡΙΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΡΠΗ
MORUS PLATANIFOLIA, γλάστρα 15 λίτρα,  ύψος 2,5 
μέτρα, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά    

              
03452000-3

            80 35,00 2.800,00 €

6 ΠΡΟΥΝΟΣ  ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ  
PRUNUS CERASIFERA, γλάστρα 10 λίτρα,  ύψος 2,5 
μέτρα, περίμετρος κορμού 8-10 εκατοστά      

               
03452000-3

           20 30,00 600,00 €

7 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ  CERCIS SILIQUASTRUM, γλάστρα 
15 λίτρα,  ύψος 2,5 μέτρα, περίμετρος κορμού 10-12 
εκατοστά      

               
03452000-3

           20 35,00 700,00 €

8 ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΩΝΑΣ ΔΕΝΔΡΟ  CALLISTEMON 
LAEVIS, γλάστρα  12lt, ύψος 1,80 μέτρα, περίμετρος 
κορμού 6-8 εκατοστά

              
03452000-3

           10 25,00 250,00 €

9 ΑΛΜΥΡΙΚΙ  TAMARIX, γλάστρα  10lt, ύψος 1,50 
μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8 εκατοστά 

              
03452000-3

           40 12,00 480,00 €

10 ΔΑΦΝΙΑ LAURUS NOBILIS, διαμορφωμένη σε σχήμα 
κώνου, γλάστρα 35 λίτρα, ύψος κορμού που ξεκινά η 
διαμόρφωση 3 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-18 
εκατοστά

              
03452000-3

            2     185,00 370,00 €

11 ΠΛΑΤΑΝΟΣ PLATANUS ACERIFOLIA, γλάστρα  
10lt, ύψος 2,20 μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8 εκατοστά

              
03452000-3

          10 25,00 250,00 €

12 ΚΛΑΙΟΥΣΑ ΙΤΙΑ SALIX SEPULCRALIS, γλάστρα  
10lt, ύψος 2 μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8 εκατοστά

              
03452000-3

          10 25,00 250,00 €

13 ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ ACER NEGUNDO, γλάστρα  15lt, ύψος 
3 μέτρα, περίμετρος κορμού 8-10 εκατοστά

              
03452000-3

          10 35,00 350,00 €



14 ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ALBIZIA JULIBRISSIN,  
γλάστρα  10 λίτρα, ύψος 2  μέτρα, περίμετρος κορμού 6-
8 εκατοστά

              
03452000-3

           10 20,00 200,00 €

15 ΜΑΝΩΛΙΑ MAGNOLIA GRANDIFLORA, γλάστρα  
15 λίτρα, ύψος 2,20 μέτρα, περίμετρος κορμού 8-10 
εκατοστά

              
03452000-3

           10 55,00 550,00 €

16 ΚΑΤΑΛΠΗ CATALPA BIGNONIOIDES, γλάστρα  15 
λίτρα, ύψος 2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8 
εκατοστά

              
03452000-3

           10 20,00 200,00 €

17 ΤΑΞΟΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ TAXUS BACCATA CONO, 
γλάστρα 30 λίτρα, ύψος 1 μέτρο

              
03452000-3

           10 85,00 850,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 
14.590,00 €

ΦΠΑ  13%
1.896,70 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ  

16.486,70 €

         
Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε.

 
                                                                                                                 Κέρκυρα    14-0 9-2020    

                                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

     Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                            Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
                     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
                                                                                                                                  

                               

                                          ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                          ΡΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ       
                                                ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ                                                                ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ                                           



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛ. 17/2020  
         Τίτλος:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ»

        Κ.Α. 35.6692.002

        Προϋπολογισμός Μελέτης :  16.486,70 €   (με Φ.Π.Α. 13%)
                                   

                  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ

Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα είδους (τεμάχιο), το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της
Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
β) Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η παράδοση των ειδών, για τους φοίνικες, στο σημείο
όπου θα  φυτευτούν,  στην  παραλία  του  Δ.Κ.  Αγίου  Μάρκου  της  Δ.Ε.  Φαιάκων του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας  και
Διαποντίων Νήσων, και για τα δένδρα, στο θερμοκήπιο του Δήμου, στο Κτήμα Βασιλάκη στην πόλη της Κέρκυρας, οι
νόμιμες κρατήσεις και πάσα αιτούμενη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη έντεχνο και
συμφώνως προς τους όρους εκτέλεσης της προμήθειας.
γ) Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 13%.

Β’ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, κατά τις προδιαγραφές της μελέτης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων  Σ.Υ. οι 
τιμές μονάδας είναι οι παρακάτω:

 ΔΕΝΔΡΥΛΙΑ

Άρθρο  1  ο     
ΦΟΙΝΙΚΑΣ  – ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ ΥΨΙΚΑΡΗΝΟΣ – CHAMAEROPS EXCELSA – ΥΨΟΥΣ  2,5 μέτρα 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο σημείο όπου θα φυτευτούν οι φοίνικες, στην παραλία του Δ.Κ. Αγίου Μάρκου
της Δ.Ε.  Φαιάκων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και  Διαποντίων Νήσων,  ΦΟΙΝΙΚΑ –  ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ ΥΨΙΚΑΡΗΝΟΣ –
CHAMAEROPS EXCELSA – ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ  2 μέτρα,  ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ 15 εκατοστά – ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 55
εκατοστά διάμετρο, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας
μελέτης.    
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  270,00 €     ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

Άρθρο  2  ο     
ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑΚΟΣ  HIBISCUS SYRIACUS 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη, ΙΒΙΣΚΟΣ  ΣΥΡΙΑΚΟΣ   HIBISCUS SYRIACUS,  γλάστρα 15 λίτρα,  διακλάδωση κορμού σε ύψος > 2 μέτρων,
περίμετρος  κορμού  10-12  εκατοστά,  κατά  τα  λοιπά  δε  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο  τεύχος  Συγγραφής
Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.    
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  70,00 €     ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 



Άρθρο  3  ο     
ΦΩΤΙΝΙΑ  ΔΕΝΔΡΟ FOTINIA FRACERI RED ROBIN

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη, ΦΩΤΙΝΙΑ  ΔΕΝΔΡΟ FOTINIA FRACERI RED ROBIN, γλάστρα  15 λίτρα,  διακλάδωση κορμού σε ύψος > 2
μέτρων, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής
Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.    
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  70,00 €     ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

Άρθρο  4  ο     
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ – ΤΙΛΙΟ   TILIA PLATYPHYLUS TOMENTOSA 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη, ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ – ΤΙΛΙΟ   TILIA PLATYPHYLUS TOMENTOSA, γλάστρα 30 λίτρα,  ύψος 3,5 μέτρα, περίμετρος
κορμού 14-16 εκατοστά  , κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της
παρούσας μελέτης.    
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  70,00 €     ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

Άρθρο  5  ο     
ΜΟΥΡΙΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΡΠΗ  MORUS PLATANIFOLIA

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη,  ΜΟΥΡΙΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΡΠΗ  MORUS PLATANIFOLIA,  γλάστρα 15 λίτρα,  ύψος 2,5
μέτρα, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά    , κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής
Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.    
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  35,00 €     ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 

Άρθρο  6  ο     
ΠΡΟΥΝΟΣ  ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ  PRUNUS CERASIFERA

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη,  ΠΡΟΥΝΟΣ  ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ  PRUNUS CERASIFERA,  γλάστρα 10 λίτρα,  ύψος 2,5 μέτρα,
περίμετρος  κορμού  8-10  εκατοστά      ,  κατά  τα  λοιπά  δε  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο  τεύχος  Συγγραφής
Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.    
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  30,00 €     ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

Άρθρο  7  ο     
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ  CERCIS SILIQUASTRUM

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη,  ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ  CERCIS SILIQUASTRUM,  γλάστρα 15 λίτρα,  ύψος 2,5 μέτρα, περίμετρος κορμού 10-12
εκατοστά, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  35,00 €     ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 

Άρθρο  8  ο     
ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΩΝΑΣ ΔΕΝΔΡΟ  CALLISTEMON LAEVIS 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη, ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΩΝΑΣ ΔΕΝΔΡΟ  CALLISTEMON LAEVIS, γλάστρα  12lt, ύψος 1,80 μέτρα, περίμετρος κορμού
6-8 εκατοστά, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας
μελέτης.    
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  25,00 €     ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 



Άρθρο  9  ο     
 ΑΛΜΥΡΙΚΙ  TAMARIX

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη, ΑΛΜΥΡΙΚΙ  TAMARIX, γλάστρα  10lt, ύψος 1,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8 εκατοστά, κατά τα λοιπά
δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.    
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  12,00 €     ΔΩΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ 

Άρθρο  10  ο     
ΔΑΦΝΙΑ LAURUS NOBILIS 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη, ΔΑΦΝΙΑ LAURUS NOBILIS, διαμορφωμένη σε σχήμα κώνου, γλάστρα 35 λίτρα, ύψος κορμού που ξεκινά
η διαμόρφωση 3 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-18 εκατοστά, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος
Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.    
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  185,00 €     ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 

Άρθρο  11  ο     
ΠΛΑΤΑΝΟΣ PLATANUS ACERIFOLIA 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη, ΠΛΑΤΑΝΟΣ PLATANUS ACERIFOLIA, γλάστρα  10lt, ύψος 2,20 μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8 εκατοστά,
κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.    
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  25,00 €     ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 

Άρθρο  12  ο     
ΚΛΑΙΟΥΣΑ ΙΤΙΑ SALIX SEPULCRALIS 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη,  ΚΛΑΙΟΥΣΑ ΙΤΙΑ  SALIX SEPULCRALIS, γλάστρα  10lt, ύψος 2 μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8 εκατοστά,
κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.    
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  25,00 €     ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 

Άρθρο  13  ο     
 ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ ACER NEGUNDO

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη, ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ ACER NEGUNDO, γλάστρα  15lt, ύψος 3 μέτρα, περίμετρος κορμού 8-10 εκατοστά, κατά
τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.    
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  35,00 €     ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 

Άρθρο  14  ο     
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ALBIZIA JULIBRISSIN 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη,  ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ  ALBIZIA JULIBRISSIN,  γλάστρα  10 λίτρα, ύψος 2  μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8
εκατοστά, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  20,00 €     ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 



Άρθρο    15  ο     
ΜΑΝΟΛΙΑ MAGNOLIA GRANDIFLORA 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη,  ΜΑΝΩΛΙΑ  MAGNOLIA GRANDIFLORA, γλάστρα  15 λίτρα, ύψος 2,20 μέτρα, περίμετρος κορμού 8-10
εκατοστά, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  55,00 €     ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Άρθρο  16  ο     
ΚΑΤΑΛΠΗ CATALPA BIGNONIOIDES 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη,  ΚΑΤΑΛΠΗ  CATALPA BIGNONIOIDES,  γλάστρα  15  λίτρα,  ύψος 2,50  μέτρα,  περίμετρος κορμού 6-8
εκατοστά, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  20,00 €     ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 

Άρθρο  17  ο     
ΤΑΞΟΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ TAXUS BACCATA CONO 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  στο θερμοκήπιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο
Κτήμα Βασιλάκη, ΤΑΞΟΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ TAXUS BACCATA CONO, γλάστρα 30 λίτρα, ύψος 1 μέτρο, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.    
Τιμή ανά  1 τεμάχιο :  85,00 €     ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 

                                                                                  Κέρκυρα,   14/09/2020

           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΑΡΑΓΚΑΣ       ΡΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ             
           ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ       ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  ΑΡ. ΜΕΛ. 17/2020        
                                  
                                               Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ»

                                 Προϋπολογισμός Μελέτης : 16.486,70 € (με Φ.Π.Α. 13%)
                                         Κ.Α.  35.6692.002

  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ   1  ο      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   
   Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  προμήθεια  φοινίκων  είδους  ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ  ΥΨΙΚΑΡΗΝΟΣ  –
CHAMAEROPS EXCELSA, και δένδρων όπως ιβίσκων Συριακών, φωτίνιων, τίλιων, καλλωπιστικών μουριών,
καλλωπιστικών δαμασκηνιών, κουτσουπιών, καλλιστήμονα, αλμυρίκιων, δαφνιών, πλατάνων, κλαίουσων ιτιών,
σφένδαμων,  ακακιών  Κων/λεως,  μανόλιας,  κατάλπης  και  τάξου  σε  σχήμα  πυραμίδας,  για  το  Τμήμα
Συντήρησης Πρασίνου.
   Όσον αφορά τους  φοίνικες αυτοί θα είναι ύψους 2,5 μέτρων, και θα φυτευτούν στην παραλία της Δ.Κ. Αγίου
Μάρκου στην Δ.Ε.Φαιάκων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε κενές θέσεις,  όπου
έχουν καταστραφεί οι κανάριοι φοίνικες που υπήρχαν εκεί, από την προσβολή τους από το κόκκινο σκαθάρι.
Το είδος αυτό του φοίνικα δεν προσβάλλεται από το κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι και γι΄ αυτό επιλέγεται στην
περίπτωση αυτή. 
  Οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν αυτοί οι φοίνικες είναι να έχουν ύψος κορμού τουλάχιστον
δύο (2)  μέτρα,  διάμετρος  κορμού 15  εκατοστά  και  να  είναι  σε  μπάλα χώματος  με  55 εκατοστά  διάμετρο
τουλάχιστον, ο κορμός τους να είναι ευθυτενής και να είναι όλοι τους ομοιόμορφοι.  Αν τα είδη της προμήθειας
δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης, δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της μελέτης ή εμφανίζουν
κάποιο ελάττωμα, ο μειοδότης υποχρεούται να τα αντικαταστήσει με άλλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 
  Όσον αφορά τα δένδρα, κάποια από αυτά θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία στην πόλη της Κέρκυρας, όπως
στην Πάνω Πλατεία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην οδό Ευγενίου Βουλγάρεως, στην Πλατεία Μαντουκιού,
στον προαύλιο χώρο Δημοτικών Σχολείων, στην οδό Μεθοδίου κ.λ.π. ενώ τα περισσότερα θα φυτευτούν σε
πλατείες και κοινόχρηστους χώρους Τοπικών και Δημοτικών  Κοινοτήτων, όπως στην Κάτω Κορακιάνα, στον
Άγιο Μάρκο, στο Σωκράκι, στους Μακράδες και Βίστωνα, στην Άφρα, στο Μάρμαρο, στον Άγιο Προκόπιο,
στους Κοινοπιάστες, στους Γιαννάδες, στο Μαθράκι, στην Ερείκουσα,  στους Οθωνούς κ.λ.π.
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΝΔΡΩΝ
Πέραν  των  χαρακτηριστικών  που  αναφέρονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  τα  δένδρα   θα  πρέπει  να
πληρούν και τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 Χαρακτηριστικά δένδρων:
• Να  είναι  ευθυτενή,  εύρωστα,  υγιή,  απαλλαγμένα  από  ενδείξεις  ή  συμπτώματα  μυκητολογικών  και
εντομολογικών ασθενειών, καθώς και από ενδείξεις πλημμελούς λίπανσης και θρέψης.
• Να έχουν έναν κεντρικό κορμό με πλήρη και ισορροπημένη κόμη.
• Καλά σχηματισμένους  πλάγιους  βλαστούς,  χωρίς  την  παρουσία  κλάδων με  εμπεριεχόμενο φλοιώδη ιστό
(διακλαδώσεις με πολύ μικρή γωνία), καθώς και χωρίς την παρουσία συνεπικρατούντων ή συνκυριαρχούντων
κλάδων.
• Στον κορμό καθώς και στους κλάδους δεν θα πρέπει να υπάρχουν πληγώσεις ή τραυματισμοί καθώς και ίχνη
από μυκητολογικές ή εντομολογικές προσβολές.



• Στο φυτικό υλικό δεν θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις εσφαλμένων επεμβάσεων όπως μη ενδεδειγμένης ή
αυστηρής κλάδευσης(topping). Το μέγεθος, το χρώμα και η εμφάνιση των φύλλων είναι τυπικά για κάθε εποχή
και  στάδιο  βλάστησης  κάθε  είδους  /  ποικιλίας.  Τα  φύλλα  δεν  πρέπει  να  είναι  κακοσχηματισμένα,
παραμορφωμένα, αποχρωματισμένα, χλωρωτικά ή με νεκρωτικές κηλίδες. 
• Να είναι ανεπτυγμένα σε ανάλογο του ύψους τους πλαστικό δοχείο, όπου το ριζικό σύστημα να είναι καλά
συνδεδεμένο με το εδαφικό υλικό του δοχείου, χωρίς ενδείξεις πρόσφατης μεταφύτευσης.
• Το ριζικό σύστημα θα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένο χωρίς όμως την έντονη παρουσία ριζών που
περιστρέφονται στο χώρο μεταξύ τοιχώματος πλαστικού δοχείου και εδαφικού υλικού καθώς και ελεύθερο από
προσβολές από έμβιους ( έντομα, παθογόνα κ.λ.π. ) και μη έμβιους παράγοντες ( τοξικότητα από ζιζανιοκτόνα,
αλατότητα, υπερβολική άρδευση κ.λ.π. ).
.Τα δένδρα θα συνοδεύονται με κυλινδρικούς εμποτισμένους πασσάλους στήριξης ύψους  2,00m και διαμέτρου
τουλάχιστον 5cm για την απαραίτητη υποστύλωση κατά την φύτευσή τους.

  Ο  προμηθευτής   έχει  την  υποχρέωση  της  προμήθειας,  μεταφοράς  και  παράδοσης  των  φοινίκων,  όπως
προβλέπονται από την παρούσα μελέτη, στο σημείο όπου θα φυτευτούν στη παραλία της Δ.Κ. Αγίου Μάρκου
στην Δ.Ε.Φαιάκων και όλων των υπόλοιπων δένδρων στο θερμοκήπιο του Δήμου στο Κτήμα Βασιλάκη στην
πόλη της Κέρκυρας.

   Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή , θα γίνει με απευθείας ανάθεση βάσει του N.4412/2016   «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
κριτήριο  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά  μόνο  βάση  τιμής,  εφόσον  τα
προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 16.486,70  € με Φ.Π.Α. 13 %  για τα δένδρα  και θα
βαρύνει τον   Κ.Α. 35.6692.002  του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020.

 ΑΡΘΡΟ 2  ο   : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
1. Ν. 3463/06  ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨. 
2. Ν.3852/2010   «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –

πρόγραμμα Καλλικράτης».  
3. N.4412/2016    «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4605/2019, ΦΕΚ
52/01-04-2019, Τεύχος Α΄.

4. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

5. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων»  (ΦΕΚ  204Α/15-9-2011)  άρθρο  4,  όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει.

6. Του  Ν.2362/23.11.1995  (ΦΕΚ  247/Α΄-27.11.1995)  Περί  δημοσίου  λογιστικού  ελέγχου  των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.

7. Του  Ν.4071/12  (ΦΕΚ  85/11.04.2012  τεύχος  Α΄):  Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την
αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

8. Του Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση
της  Δημοκρατίας  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

Όπως  ισχύουν σήμερα, καθώς και τις εγκυκλίους που τις συνοδεύουν, όπως αυτές ισχύουν κατά την
ημερομηνία έγκρισης της παρούσας.

  ΑΡΘΡΟ 3  ο   :   ΟΡΙΣΜΟΙ -  ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΩΝ   
1 «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή» : 
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων , Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α  , ΚΕΡΚΥΡΑ 49100

e-mail : info@corfu.gov.gr
2 «Ανάδοχος προμηθευτής» ή «Προμηθευτής »:  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο  ή συνεταιρισμός ή ένωση
προμηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός

mailto:info@corfu.gov.gr


3   «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων
Νήσων.
4    «Διευθύνουσα   Υπηρεσία»:  Η   Δ/νση  Επιχειρησιακού  Έργου   του  Δήμου  Κεντρικής  Κέρκυρας  και
Διαποντίων Νήσων.
5.  «Προϊσταμένη Αρχή»:  Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  ή η Οικονομική Επιτροπή

κατά περίπτωση 
6.  «Διαγωνιζόμενος»- « Προσφέρων» :  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο  ή ένωση  που θα υποβάλλει προσφορά. 
7.  «Επιτροπή  αξιολόγησης  προσφορών»  :  Το  αρμόδιο/α  για  την  αποσφράγιση  και  την   αξιολόγηση  των

προσφορών  όργανο/α  της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το
οποίο  λειτουργεί  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  κείμενες  διατάξεις  περί  λειτουργίας  των  συλλογικών
οργάνων της διοίκησης.

8. «Τεύχη  Διαγωνισμού» : Τα τεύχη της μελέτης που αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας
μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, καθορίζονται ως κάτωθι: 

1. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
2. Προϋπολογισμός Μελέτης
3. Τεχνική Έκθεση
4. Τιμολόγιο Μελέτης
5. Οικονομική προσφορά

9.   «Σύμβαση»  :  Η  έγγραφη  συμφωνία  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  Αναδόχου,  η  οποία
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 
10. «Συμβατικό Τίμημα» : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 
11.  «Επιτροπή  Παραλαβής  (Ε.Π.)»   :  Ομάδα  προσώπων,  ορισμένη  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  η  οποία
εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή
και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης
της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4  ο   : ΤΡΟΠΟΣ  ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η  παραπάνω  προμήθεια   θα  γίνει   με  απευθείας  ανάθεση,  για  τις  προσφορές  που  πληρούν  τις  τεχνικές
προδιαγραφές,  βάσει  του  N.4412/2016    «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής . 

Άρθρο 5  ο   :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή/και  νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου  που έχουν
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των
χωρών που είναι  συμβαλλόμενα  μέρη στη Συμφωνία  Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ,  οι  οποίοι  έχουν το
δικαίωμα κατασκευής ή /και  εμπορίας των προς προμήθεια ειδών.  

Άρθρο 6  ο   :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΕΝ απαιτείται η καταβολή εγγύησης συμμετοχής (N.4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι  Προσφέροντες  οφείλουν,  μαζί  με  την  προσφορά,  να  καταθέσουν  επί  ποινή  αποκλεισμού  τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας
αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται  η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους . (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή τους)

2.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους
(όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της Σ.Υ.).



       3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/ 86 ότι :
α) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκίας ή απάτης ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες 
β) Δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
γ) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών
της μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
4.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

       5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73,74 του Ν4412/2016.
      Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
       πρόσκλησης
        Υπόχρεοι στην προσκόμιση της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης είναι:

- φυσικά πρόσωπα

- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ

- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του
6. Φορολογική ενημερότητα 
7. Ασφαλιστική ενημερότητα 

        Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (6 και 7) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής   
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους.

Άρθρο 7  ο   :  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ( Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα)
μέχρι την …………./…./2020 και ώρα …… μ.μ. , ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών.
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερομένους  μέσα  σε  ενιαίο  κλειστό  φάκελο  στην  εξωτερική
πλευρά , του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ Λ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο «……………..»
Προϋπολογισμού μελέτης :  ………€ ( με ΦΠΑ 13%)

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή γραμματεία»

 Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του ( ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την επωνυμία
και  το  διακριτικό  τίτλο  (επί  νομικών  προσώπων,   εταιρειών  ή  συνεταιρισμών),  την  ταχυδρομική  και
ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας.
Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

Άρθρο   8  ο   :  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες  για δύο (2) μήνες από την υποβολή τους . 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

   Άρθρο 9  ο    :  ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου . 

Μέσα σε  χρονικό  διάστημα δέκα (10)   ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της  Υπηρεσίας,  ο  Ανάδοχος
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης.



Άρθρο   10  ο   :  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ   

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  Η  διάρκεια  υλοποίησης  του  αντικειμένου  της  Σύμβασης   θα  ολοκληρωθεί
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας το αργότερο σε τέσσερις  (4)  μήνες.

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή της προμήθειας  θα γίνει   από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, στους χώρους που
περιγράφονται στο Τιμολόγιο Μελέτης, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου , με την έκδοση σχετικού
πρωτοκόλλου παραλαβής,  εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση του συνόλου της  προμήθειας, τηρουμένων
των  διαδικασιών  που  προβλέπονται  στο  Ν.4412/2016   «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να
επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  και έκπτωση
του αναδειχθέντος προμηθευτή.

Άρθρο 1  1  ο   :  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 16.486,70 € με Φ.Π.Α. 13 % για τα δένδρα και θα βαρύνει τον Κ.Α.
35.6692.002   του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το
Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής,  αφού  προηγουμένως  προσκομισθούν  από  το  προμηθευτή  τα  απαραίτητα  τιμολόγια  που  θα
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής  & όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά. Ο ανάδοχος
προμηθευτής  βαρύνεται  με όλους  τους  νόμιμους  φόρους,  τέλη  & κρατήσεις  που ισχύουν  κατά  την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης . 

Άρθρο 12  ο   :  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή
της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  Για 
κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 
δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

                                                                                                Κέρκυρα     14/09/2020
                                                                                                                                               
                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

          Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                 Ο  ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
                                                                                                      
                       ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                          ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ                   

                               

                                                                                  
                          ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΡΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

                                      ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ                                             ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 ΑΡ. ΜΕΛ.17/2020                                      

                                                              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

                           Τίτλος:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ»
                           Κ.Α.   35.6692.002

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ              CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(ευρώ)

1 ΦΟΙΝΙΚΑΣ  – ΧΑΜΑΙΡΟΠΑΣ ΥΨΙΚΑΡΗΝΟΣ – 
CHAMAEROPS EXCELSA, ύψος κορμού  2  μέτρα,  
διάμετρος κορμού 15 εκατοστά,  με μπάλα χώματος  55 
εκατοστά διάμετρο

              03452000-3              12

2 ΙΒΙΣΚΟΣ  ΣΥΡΙΑΚΟΣ   HIBISCUS SYRIACUS,  γλάστρα 
15 λίτρα,  διακλάδωση κορμού σε ύψος > 2 μέτρων, 
περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά

             03452000-3             20

3 ΦΩΤΙΝΙΑ  ΔΕΝΔΡΟ FOTINIA FRACERI RED ROBIN, 
γλάστρα  15 λίτρα,  διακλάδωση κορμού σε ύψος > 2 
μέτρων, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά

              03452000-3             10

4 ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ – ΤΙΛΙΟ   TILIA PLATYPHYLUS 
TOMENTOSA, γλάστρα 30 λίτρα,  ύψος 3,5 μέτρα, 
περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά  

              03452000-3             20

5 ΜΟΥΡΙΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΡΠΗ  
MORUS PLATANIFOLIA, γλάστρα 15 λίτρα,  ύψος 2,5 
μέτρα, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά    

              03452000-3             80

6 ΠΡΟΥΝΟΣ  ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ  PRUNUS 
CERASIFERA, γλάστρα 10 λίτρα,  ύψος 2,5 μέτρα, 
περίμετρος κορμού 8-10 εκατοστά      

               03452000-3            20

7 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ  CERCIS SILIQUASTRUM, γλάστρα 15 
λίτρα,  ύψος 2,5 μέτρα, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά  

               03452000-3            20

8 ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΩΝΑΣ ΔΕΝΔΡΟ  CALLISTEMON 
LAEVIS, γλάστρα  12lt, ύψος 1,80 μέτρα, περίμετρος 
κορμού 6-8 εκατοστά

              03452000-3            10

9 ΑΛΜΥΡΙΚΙ  TAMARIX, γλάστρα  10lt, ύψος 1,50 μέτρα, 
περίμετρος κορμού 6-8 εκατοστά 

              03452000-3            40

10 ΔΑΦΝΙΑ LAURUS NOBILIS, διαμορφωμένη σε σχήμα 
κώνου, γλάστρα 35 λίτρα, ύψος κορμού που ξεκινά η 
διαμόρφωση 3 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-18 εκατοστά

              03452000-3             2

11 ΠΛΑΤΑΝΟΣ PLATANUS ACERIFOLIA, γλάστρα  10lt, 
ύψος 2,20 μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8 εκατοστά

              03452000-3           10

12 ΚΛΑΙΟΥΣΑ ΙΤΙΑ SALIX SEPULCRALIS, γλάστρα  10lt, 
ύψος 2 μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8 εκατοστά

              03452000-3           10

13 ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ ACER NEGUNDO, γλάστρα  15lt, ύψος 3 
μέτρα, περίμετρος κορμού 8-10 εκατοστά

              03452000-3           10

14 ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ALBIZIA JULIBRISSIN,  γλάστρα  
10 λίτρα, ύψος 2  μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8 εκατοστά

              03452000-3            10



15 ΜΑΝΩΛΙΑ MAGNOLIA GRANDIFLORA, γλάστρα  15 
λίτρα, ύψος 2,20 μέτρα, περίμετρος κορμού 8-10 εκατοστά

              03452000-3            10

16 ΚΑΤΑΛΠΗ CATALPA BIGNONIOIDES, γλάστρα  15 
λίτρα, ύψος 2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8 εκατοστά

              03452000-3            10

17 ΤΑΞΟΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ TAXUS BACCATA CONO, γλάστρα
30 λίτρα, ύψος 1 μέτρο

              03452000-3            10

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ  13%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

          

                                                                                                        ΚΕΡΚΥΡΑ  ---/---/2020

                                                                                                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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