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«Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους, & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή 

πυρκαγιάς στη Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ»   
 
Προϋπολογισμού :  24.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (χρημ/ση ΠΠ) 

 
 
 
 

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά, τις εργασίες καθαρισμού από χόρτα, χαμηλή βλάστηση  
δενδρύλλια  κ.λ.π. για την αποφυγή πυρκαγιών, σε αδιαμόρφωτους  κοινόχρηστους χώρους, 
άκρες δημοτικών δρόμων και αγροτική οδοποιία, στη Δημοτική Ενότητα Παρελίων.  
 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής 
δενδριλλίων  ή με αυτοκινούμενο μηχάνημα (καταστροφέα), στις άκρες των δρόμων και στις 
δύο πλευρές.   
Η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και σκουπιδιών, θα γίνεται αυθημερόν με μέσα και 
ευθύνη του αναδόχου και λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας για τον 
χειριστή, τα διερχόμενα άτομα ή διερχόμενα ή σταθμευμένα οχήματα.                                                                                                                            
Η εναπόθεση των προϊόντων θα γίνεται αυθημερόν με μέσα και ευθύνη του αναδόχου σε 
χώρο κατάλληλο που επιτρέπεται και θα δηλώσει ο ανάδοχος.  
Κάθε χώρος θα φωτογραφίζεται πριν και μετά τον καθαρισμό και τα στοιχεία αυτά μαζί με 
τις εμβαδομετρήσεις των καθαρισμένων χώρων, θα αποτελούν τις επιμετρήσεις των 
εργασιών.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο και επαρκές ασφαλισμένο προσωπικό, τον 
κατάλληλο εξοπλισμό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, όπως εργαλεία                             
(χορτοκοπτικό μηχάνημα με δίσκο κοπής δενδριλίων, χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο), 
μεταφορικά μέσα (φορτηγό), την κατάλληλη ένδυση και μέτρα προστασίας του προσωπικού 
που θα απασχολείται, καθώς και όλα τα αναλώσιμα που θα απαιτηθούν.  
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Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου.    
Οι περιοχές καθαρισμού θα είναι ως ακολούθως : 

 

 Κοινότητα Σιναράδων : 
Δρόμος από Σιναράδες προς Άγιο Γόρδιο 200 μ. δεξιά μετά το χωριό καταλήγει πάνω στο 
βουνό περίπου δύο στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής 
δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος 
Δρόμος από ξενοδοχείο Γιαλισκάρι προς Βουνό περίπου πέντε στρέμματα, με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος 
Δρόμος από Σκάφωνα προς αερόστατο περίπου πέντε στρέμματα, με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Πλατείες χωριού περίπου ένα στρέμμα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με 
δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος από Σκάφωνα προς παραλία Γιαλισκάρι περίπου πέντε στρέμματα, με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος 
Δρόμος από Αερόστατο προς Άγιο Γόρδιο και προς χωριό Σιναράδων περίπου πέντε 
στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και 
αυτοκινούμενου οχήματος 
 

 Κοινότητα Αγίου Ιωάννη : 
Δρόμος απέναντι από βενζινάδικο Περούλη προς Βασιλικά με έξοδο προς Τεμπλόνι 
περίπου πέντε στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής 
δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμοι προς Βασιλικά περίπου επτά στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Κέντρο χωριού φανάρια, ερχόμενοι από Κεφαλόβρυσο δεξιά περίπου τέσσερα 
στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και 
αυτοκινούμενου οχήματος. 
Μετά το Κεφαλόβρυσο προς πόλη Κέρκυρας 200 μέτρα δεξιά δρόμος που κάνει κύκλο 
και καταλήγει στην Κ.Υ.Π. περίπου πέντε στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Μετά το Κεφαλόβρυσο προς πόλη Κέρκυρας 250 μέτρα αριστερά δρόμος που καταλήγει 
στο Τεμπλόνι, περίπου τρία στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με 
δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος 
Δρόμος στην περιοχή Καρουμπάτικα-μέσα στον συνοικισμό- και παράδρομοι προς          
Αγ. Ιωάννη περίπου τρία στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο 
κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος από Βασιλικά και Μοσκέικα προς Λιβάδι Ρόπα  περίπου πέντε στρέμματα, με 
χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος  
Δρόμος από Εκκλησία προς Βρύση καθώς και στην περιοχή Ανεμόμυλος προς την Εθν. 
Πέλεκα περίπου πέντε στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο 
κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 



 

 

Δρόμος από Κεφαλόβρυσο προς Εθν. Παλαιοκαστρίτσας περίπου τρία στρέμματα, με 
χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 

 

 Κοινότητα Άφρας : 
Από περιοχή πηγή Βουρνιών προς Εβροπούλους περίπου πέντε στρέμματα, με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Από περιοχή Ντόρια τέλος Άφρας προς λίμνη Ρόπιλα περίπου πέντε στρέμματα, με 
χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Περιοχή Σπηλώτισας – Τύμπανο-Ευροπούλοι, περίπου τρία στρέμματα, με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Από περιοχή Μπαλιαρή προς Ευρωπούλους περίπου τρία στρέμματα, με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Από περιοχή Βουργιές προς μουσείο Καποδίστρια περίπου τρία στρέμματα, με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Από περιοχή Ρωπήλας προς καταφύγιο προστασίας σκύλων, περίπου πέντε στρέμματα, 
με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και 
αυτοκινούμενου οχήματος. 

 

 Κοινότητα Βάτου : 
Δρόμος από Δημοτικό σχολείο προς Κεραιές και εν συνεχεία Ντρίαλο περίπου πέντε 
στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και 
αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος μετά το χωριό Έρμονες 400 μέτρα από την πλατεία αριστερά που οδηγεί πάνω 
από την παραλία Ερμόνων, στα τελευταία 300 μ. προς το βουνό, περίπου πέντε 
στρέμματα με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και 
αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος από πλατεία Βάτου προς Σκάλες Χριστάκη περίπου πέντε στρέμματα με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Δρόμος από πλατεία Βάτου προς Κυπαρίσι περίπου πέντε στρέμματα με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Δρόμος από πλατεία Βάτου προς Κουλούρι περίπου πέντε στρέμματα με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Δρόμος από Ρόκα προς Παλιαρόλιμνη περίπου πέντε στρέμματα με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Δρόμος από Πλαγιά προς Έλληνα περίπου πέντε στρέμματα με χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
 
 
 



 

 

 Κοινότητα Γιαννάδων : 
Δρόμος από διασταύρωση Σαδούμα συνεχίζει κάτω από το χωριό διακλαδώσεις προς 
Έρμονες και ευρύτερη περιοχή με παράδρομους περίπου πέντε στρέμματα, με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Δρόμος πριν το ιατρείο δεξιά προς Άγιο Κύρικο και καταλήγει παλιάμπελα περίπου 
πέντε στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή 
και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος πριν το ιατρείο δεξιά που ενώνεται με κεντρικό δρόμο Μάρμαρου περίπου τρία 
στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και 
αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος Παλιάμπελα από Κουτσοχώρι προς δεξαμενή περίπου τέσσερα στρέμματα, με 
χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Δρόμος θέση Καλιγιώργη, περίπου πέντε στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρομος από τρίστρατο προς Έρμονες 700 μέτρα δεξιά προς βουνό με παράδρομους, 
περίπου δύο στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής 
δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
 

 Κοινότητα Κανακάδων : 
Δρόμος από περιοχή Μαμιά μέσα στο χωριό προς Γράβες και εν συνεχεία προς βουνό, 
περίπου τρία στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής 
δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος έξω από το χωριό προς Λιαπάδες και περιοχή Λάμα προς Πληγιές και εν 
συνεχεία προς το βουνό, περίπου τρία στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος από Κοντάτικα στη μέση του χωριού προς Ράπαμπα και εν συνεχεία προς το  
βουνό, περίπου τρία στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο 
κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος δεξαμενής από οικισμό Κανακάδων προς το βουνό περίπου τρία στρέμματα, με 
χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Δρόμος Στρόφιλας που διέρχεται περιμετρικά του χωριού περίπου τρία στρέμματα, με 
χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
 

 Κοινότητα Κοκκινίου : 
Ανεβαίνοντας από κεντρικό δρόμο και παράδρομοι αυτού, προς πλατεία χωριού, μετά 
πό 500 μ. στη διασταύρωση αριστερά κατηφόρα που καταλήγει στην περιοχή Λαχανά  
και διασταύρωση αριστερά προς φούρνο Μωραϊτη και δεξιά προς Νταμάρια και εν 
συνεχεία προς Jet Oil περιοχή Πέλεκα, περίπου τρία στρέμματα, με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Πάνω από το νεκροταφείο, και πίσω από την Εκκλησία δρόμος που καταλήγει στην Jet 
Oil στο Πέλεκα, περίπου τρία στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με 
δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 



 

 

Δρόμοι απέναντι από το Κοκκίνι που διακλαδώνονται μέσα στο Λιβάδι περίπου τρία 
στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και 
αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος πριν το Ξενοδοχείο Jovanna αριστερά που καταλήγει κάτω από το χωριό, 
περίπου τρία στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής 
δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
 

 Κοινότητα Κομπιτσίου : 
Δρόμοι εντός του «Πευκοδάσους» έως Καλαφατιώνες και Βαρυπατάδες, περίπου επτά 
στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και 
αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος από Ζαχέικα προς Αγ. Γούργη περίπου τρία στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος από το κοιμητήριο Κομπιτσίου μέχρι την περιοχή Κοτσυφάκια περίπου τρία 
στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και 
αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος από το κοιμητήριο Κομπιτσίου μέχρι την περιοχή Κονοφάου, περίπου τρία 
στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και 
αυτοκινούμενου οχήματος. 
 

 Κοινότητα Μαρμάρου  
Δρόμος από την πλατεία του χωριού μέχρι την περιοχή Κουρκούλι. περίπου πέντε 
στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και 
αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος από την εκκλησία της Αγ. Μαρίνας προς Στρινούς. περίπου πέντε στρέμματα, με 
χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Δρόμος από Στρινούς προς την περιοχή Τράπεζα. περίπου πέντε στρέμματα, με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Δρόμος από την πλατεία του χωριού προς την περιοχή Κορίκι. περίπου τρία στρέμματα, 
με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και 
αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος από οικία Γ. Ασπρέα προς τη θέση Μπαρλοκιά περίπου τέσσερα στρέμματα, με 
χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Δρόμος από θέση Στρινερή προς τη θέση Φτελίσια περίπου τρία στρέμματα, με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 

 

 Κοινότητα Πέλεκα : 
Δρόμος Κορτυράκι περίπου πέντε στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού 
με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος Ανηφορό, περίπου τρία στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με 
δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος από διασταύρωση Νεκροταφείου και συνδέεται με δρόμο που συνεχίζει από 
Pink Panther προς Κοντογυαλό, , περίπου τρία στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 



 

 

Δρόμος Κοντογυαλού και παράδρομοι αυτού , περίπου τρία στρέμματα, με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Στην διασταύρωση Γλυφάδας, Βάτου, Πέλεκα, δίπλα από σπίτι υπάρχει δρόμος προς το 
βουνό , περίπου τρία στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο 
κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος προς Μυρτιώτισσα , περίπου πέντε στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος από Πέλεκα προς Γιαλισκάρι , περίπου τρία στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 
Δρόμος από Κορτιράκι προς Μυρτιώτισσα, περίπου πέντε στρέμματα, με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Οι δρόμοι στις περιοχές Βαρκά και Στελάκι Πλακωτό, περίπου πέντε στρέμματα, με 
χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Δρόμος από Κορτιράκι προς Μυρτιώτισσα, περίπου τρία στρέμματα, με χρήση 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου 
οχήματος. 
Δρόμος προς Πέλεκα (δεξαμενή), περίπου δύο στρέμματα, με χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων ή και αυτοκινούμενου οχήματος. 

 
 
Οι επιφάνειες καθαρισμού, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται σε στρέμματα, όπως 
αναφέρονται ανά περιοχή, είναι ενδεικτικές. Οι τελικές τιμές των επιφανειών θα προκύψουν 
από τις επιμετρήσεις των εκτελουμένων εργασιών. 
 
Οι εργασίες περιλαμβάνουν:  
Κοπή χόρτων ή κλαδιών με χορτοκοπτικά μηχανήματα χειροκίνητα ή αυτοκινούμενα 
μηχανοκίνητα. 
Καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαρισμού. 
 
Η δαπάνη του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων 
οχτακοσίων ευρώ (24.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, έχει εγγραφεί στον 
ΚΑ 70.05.6279.005 «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους, & κλαδιά δένδρων για την 
αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Παρελίων», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και 
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(ΠΠ), για δράσεις πυροπροστασίας.  
 
       
                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                    Κέρκυρα, Μάϊος 2020 
 
       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                               Η  ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 
 
   ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΕΓΓΕΛΗ                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΡΗ 
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος                 Αρχιτέκτων Μηχανικός                                                  
                           



 

 

 

    

                                                                                 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

Ν Ο Μ Ο Σ  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

&  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ / Ν Σ Η  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ  

              

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

            

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :   Μ α ρ ί α  Δ η μ έ γ γ ελ η  
Δ/νση: περιοχή Κουλίνες  αρ. 8  49100 Κέρκυρα  
Τ η λ . :  2 6 6 1 0  4 7 5 8 4   Φ α ξ :  2 6 6 1 0  4 7 5 8 4    
e - m a i l :    p o l p r o s t @ o t e n e t . g r        
 
 
«Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους, & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή 
πυρκαγιάς στη Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ»  
Προϋπολογισμού: 24.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (χρημ/ση ΠΠ) 

 
 

2.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

στρεμ- 

μάτων 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ευρώ) ανά 

στρέμμα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1

Κοπή χόρτων με 

βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό με 

δίσκο κοπής 

δενδριλίων

Στρέμμα 110 80 8.800,00

2

Καθαρισμός με 

αυτοκινούμενο 

μηχάνημα

Στρέμμα 160 70 11.200,00

20.000,00

4.800,00

24.800,00

Συνολο

Γενικό Σύνολο

ΦΠΑ 24%

 
 

       
                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                    Κέρκυρα, Μάϊος 2020 
 
       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                               Η  ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 
 
   ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΕΓΓΕΛΗ                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΡΗ 
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος  Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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&  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

            

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ες :   Μ α ρ ί α  Δ η μ έ γ γ ελ η  
Δ/νση: περιοχή Κουλίνες  αρ. 8  49100 Κέρκυρα  
Τ η λ . :  2 6 6 1 0  4 7 5 8 4   Φ α ξ :  2 6 6 1 0  4 7 5 8 4    
e - m a i l :    p o l p r o s t @ o t e n e t . g r        
 
 «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους, & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή 
πυρκαγιάς στη Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ» 
Προϋπολογισμού : 24.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (χρημ/ση ΠΠ) 

3.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

Στις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται :  
1.  Η αξία του ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών. 
2.  Το κόστος φθοράς εργαλείων και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο.  
3.  Κάθε υλικό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών.  
4.  Κάθε δασμό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση. 
5.  Κάθε δαπάνη για τη φθορά, επισκευή και μεταφορά των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων. 
6.  Κάθε δαπάνη για την ασφάλιση του προσωπικού. 
7.  Τη δαπάνη για τη φωτογράφηση. 
8.  Δαπάνη για τη σήμανση σχετικά με την ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως ορίζεται από  

 τον ΚΟΚ.  
 

Αρθρο 1:  Κοπή χόρτων με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού με δίσκο κοπής δενδριλίων   
Περιλαμβάνει την κοπή χόρτων με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα με δίσκο κοπής 
δενδριλίων με πεζό χειριστή, στις άκρες δρόμων ή σε κοινοχρήστους χώρους ή αγροτική 
οδοποιία του Δήμου και απομάκρυνση των υλικών που προέκυψαν από τον καθαρισμό και 
των σκουπιδιών και απόρριψη σε χώρους που επιτρέπεται η απόρριψή τους. 
 

Τιμή  ανά στρέμμα :  ογδόντα ευρώ (80,00)€ 
 

Άρθρο 2: Κοπή χόρτων ή δενδρυλλίων με αυτοκινούμενο μηχάνημα (καταστροφέα) 
Περιλαμβάνεται η κοπή χόρτων ή φυτών, η απομάκρυνση τους από τον χώρο και η 
μεταφορά τους σε χώρους που επιτρέπεται η απόρριψή τους.  
 

Τιμή  ανά στρέμμα :  εβδομήντα ευρώ (70,00)€      
                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                    Κέρκυρα, Μάϊος 2020 
       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                               Η  ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 
 
   ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΕΓΓΕΛΗ                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΡΗ 
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος    Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

            

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ες :   Μ α ρ ί α  Δ η μ έ γ γ ελ η  
Δ/νση: περιοχή Κουλίνες  αρ. 8  49100 Κέρκυρα  
Τ η λ . :  2 6 6 1 0  4 7 5 8 4   Φ α ξ :  2 6 6 1 0  4 7 5 8 4    
e - m a i l :    p o l p r o s t @ o t e n e t . g r        
 
 
 
 
«Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους, & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή 

πυρκαγιάς στη Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ»  
Προϋπολογισμού : 24.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (χρημ/ση ΠΠ) 
 
 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Άρθρο 1 :  Αντικείμενο συγγραφής  
1. Αντικείμενο της παρούσας είναι οι όροι με τους οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες 

καθαρισμού στις άκρες δημοτικών δρόμων, κοινοχρήστων χώρων και αγροτική οδοποιία, 
από χόρτα, θάμνους, κλαδιά ή άλλα εύφλεκτα υλικά, για την προστασία περιοχών του 
Δήμου, από πυρκαγιές.   

2. Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε εικοσιτέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (24.800,00) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

3. O προϋπολογισμός της προσφοράς δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό μελέτης. 

4. Η χρηματοδότηση είναι από τo Υπουργείο Εσωτερικών, από Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (ΠΠ), για Δράσεις Πυροπροστασίας.  

5. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο 
κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής για όσες προσφορές ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 
Άρθρο 2 :  Οι ισχύουσες διατάξεις  
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τις ακόλουθες διατάξεις: 
1. Του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 A΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
2. Του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 114 A΄/7-6-2006  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».   
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3. 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». 

4. Του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204 A΄/15-9-2011 «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.  

5.  Του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ., όπως 
ισχύουν σήμερα, καθώς και όλες τις συναφείς ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

6. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 125) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
7. Του Ν. 2362/23-11-1995 (ΦΕΚ 247/Α΄-27-11-1995) Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των 

δαπανών του κράτους και άλλες δαπάνες.  
8. Του Ν. 4152/2013 ΦΕΚ 107 Α΄/9-5-2013, άρθρο 1, παρ. Ζ – ισχύς από 16-03-2013 

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 
2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.  

9.  Του άρθρου 4 της πράξης νομοθ. περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12-12-2012 τεύχος Α΄) 
«Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών-Προμήθειες 
ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού». 

10.Του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/1404/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» άρθρα 63 & 66. 

11. Του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και    
      Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
12. Του Ν.4605/01-04-2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που 
δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 
Υπουργείου Οικο- νομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

13.Του N. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

Όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και όλες τις συναφείς ερμηνευτικές εγκυκλίους. 
 
Άρθρο 3 :  Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα, από την ημερομηνία υπογραφής της, ενώ 
η διάρκεια εκτέλεσης  των εργασιών  ορίζεται έως 31/10/2020 ,ημερομηνία λήξης και της 
αντιπυρικής περιόδου.     
 
Κάθε υπέρβαση της προθεσμίας θα έχει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 
 
Άρθρο  4 :  Υποχρεώσεις αναδόχου  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές προσωπικό  
ασφαλισμένο στον αρμόδιο φορέα, να τους παρέχει τα απαραίτητα μέσα ατομικής 
προστασίας. Έχει κάθε ευθύνη για τυχόν ατυχήματα κατά την ώρα εργασίας.  

 Τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών, τα κατάλληλα 
μεταφορικά μέσα, με την απαραίτητη άδεια κυκλοφορίας, αποδεικτικά ασφάλισης και 
πληρωμής τελών κυκλοφορίας, αποδεικτικά ΚΤΕΟ. 

 Όλα τα αναφερόμενα, για τον μηχανολογικό εξοπλισμό δικαιολογητικά, ο ανάδοχος 
οφείλει να τα προσκομίσει στη Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου, μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και πριν την έναρξη των εργασιών.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702


 

 

 Τα απαραίτητα αναλώσιμα που θα απαιτηθούν.  

 Τα προβλεπόμενα σήματα, πινακίδες, κώνους  για την ασφάλεια των εργαζομένων και την 
ρύθμιση της κυκλοφορίας.  

 Έχει την υποχρέωση αποκατάστασης τυχόν ζημιών που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση 
των εργασιών, σε αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης, ΔΕΗ και ΟΤΕ.  

 Έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση αποκατάστασης ζημιών που θα 
προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών, προς τρίτους.  

 Έχει την υποχρέωση τήρησης τριπλότυπου ημερολογίου, το οποίο θα συμπληρώνεται 
καθημερινά με δική του ευθύνη και υπογράφεται από τον ίδιο και τον επιβλέποντα.      

 Θα κάνει επιμέτρηση των εργασιών και φωτογράφηση του χώρου, πριν και μετά τον    
καθαρισμό, τα οποία θα προσκομίζει στην Υπηρεσία, υπογεγραμμένα από τον ίδιο και 
από τον επιβλέποντα. 
 
 

 Άρθρο  5 :  Παραλαβή 
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή με τα προσκομισθέντα από 
τον Ανάδοχο, στοιχεία που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της παρούσας (επιμετρήσεις και 
φωτογραφίες).  
Η αρμόδια Διεύθυνση έχει τη δυνατότητα να ορίσει επιβλέποντα ο οποίος θα παρακολουθεί 
την υλοποίηση των εργασιών και θα συνεργάζεται με την Επιτροπή Παραλαβής για την 
σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 
τις συμβατικές υποχρεώσεις, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει τη διόρθωση ή την 
επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς καμία 
επιβάρυνση του Δήμου. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της 
επιτροπής, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, θα καταλογίζεται ρήτρα σε βάρος του, ίση με το 
2% του κόστους των εργασιών.    
 
 
Άρθρο 6:  Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα μπορεί να γίνει σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των 
εργασιών και βάσει των επιμετρήσεων, μετά την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης, από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 
Διαποντίων Νήσων, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του 
Αναδόχου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής.  
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.  
Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει με την παραλαβή του συνόλου των 
υπηρεσιών. 
Ο ΦΠΑ 24 % βαρύνει το Δήμο.    
Σε περίπτωση που καταλογιστεί ρήτρα στον Ανάδοχο εξ΄αιτίας συμβατικής παράληψης, αυτή 
θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά 
πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.   
 
 
Άρθρο 7 :  Σταθερότητα τιμής  
Η τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 
 

 

Άρθρο 8 :  Ισχύ σύμβασης 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 



 

 

 
Άρθρο 9 :  Σύνταξη και Υποβολή Προσφορών       
Σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο θα υπάρχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η 
οικονομική προσφορά. Επίσης στην εξωτερική πλευρά του φακέλου θα αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα : 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς το ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Για την  

«……………………………………………........................................................……................
...........................................................................................................................» 

(συμπ ΦΠΑ 24%) 
Προϋπολογισμός Μελέτης:  …………………....................…  €  

 
 (Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …… / …… /2020 ώρα …………...) 

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

Ο Προσφέρων 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. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον συμμετέχοντα 
οικονομικό φορέα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ : 

Οι  Υποψήφιοι  οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: 
Α) 
1. Πιστοποιητικό από το οικείο Επιμελητήριο 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 στα μητρώα του  ή η εγγραφή τους στα Μητρώα 
του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και το ειδικό επάγγελμά τους. Χρόνος έκδοσης έως 
30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 

2. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 
Ν.4412/2016.  

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ 
μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 
Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.   

3. Φορολογική ενημερότητα, γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/


 

 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα, γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

 
5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι:  

 η προσφορά τους ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημέρα υποβολής της.                                             
 δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου 
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 

παρούσας μελέτης για την οποία έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα 
τους όρους της  

 τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή   
 Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση της διαδικασίας 
απευθείας ανάθεσης 
 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ: 

Για τα νομικά πρόσωπα στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προστίθενται και τα απαραίτητα 
νομιμοποιητικά έγγραφα- αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, ώστε να προκύπτει ο 
διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κ.λ.π. (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ) 
με χρόνο έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν από την υποβολή τους.  
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην 
ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλει προσφορά. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για τις υπεύθυνες δηλώσεις: 
Σε όλες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 που ζητούνται στα δικαιολογητικά της 
παρούσας  θα πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι τα γραφόμενα στην Υπεύθυνη Δήλωση ισχύουν 
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς (Άρθρο 3, παρ. β2 του Ν 4250/2013). 

Β)  
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας έχει σε ισχύ το  
σύνολο των αναφερόμενων στο άρθρο 4 της μελέτης  δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, 
αποδεικτικά ασφάλισης και πληρωμής τελών κυκλοφορίας, αποδεικτικά ΚΤΕΟ.) και με δική 
του ευθύνη ότι θα παραμείνουν εν ισχύ καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Γ)  
Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου  
φακέλου.  
 

(τιμές προσφοράς μεγαλύτερες των τιμών προϋπολογισμού της μελέτης απορρίπτονται).   
       
                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                    Κέρκυρα, Μάϊος 2020 
 
       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                               Η  ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 
   ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΕΓΓΕΛΗ                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΡΗ 
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος         Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 



 

 

 

    

                                                                                 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

Ν Ο Μ Ο Σ  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

&  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ / Ν Σ Η  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ  

              

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

            

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ες :   Μ α ρ ί α  Δ η μ έ γ γ ελ η  
Δ/νση: περιοχή Κουλίνες  αρ. 8  49100 Κέρκυρα  
Τ η λ . :  2 6 6 1 0  4 7 5 8 4   Φ α ξ :  2 6 6 1 0  4 7 5 8 4    
e - m a i l :    p o l p r o s t @ o t e n e t . g r        
 

«Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους, & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή 
πυρκαγιάς στη Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ» 

Προϋπολογισμού:  24.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (χρημ/ση ΠΠ) 
 

5.  ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

με έδρα: ….…………………………….…………………………………………………………………………………….  

οδός: …………..………………………..…..……………………… αριθ. ………………, Τ.Κ. : …………………….  

Τηλέφωνο : …………………………………………………………………….., Φαξ: ………………………….…….. 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : …………………………………………………………………………………………. 

Προς:   ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και της Μελέτης για εργασίες, 

που αναφέρονται στο θέμα, υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά και 
δηλώνω ότι δέχομαι και αναλαμβάνω την εκτέλεση των εργασιών: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

στρεμμάτων 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ευρώ) ανά 

στρέμμα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1

Κοπή χόρτων με 

βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 

με δίσκο κοπής δενδριλλίων

Στρέμμα

2
Καθαρισμός με 

αυτοκινούμενο μηχάνημα
Στρέμμα

Συνολο

Γενικό Σύνολο

ΦΠΑ 24%

                       
                                                                                                               Κέρκυρα,                         2020 
                                                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

mailto:polprost@otenet.gr

