
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡ.ΜΕΛ.: 18/2020 

   

Κ.Α.35.6279.002  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  

                               ΔΕΝΔΡΩΝ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε. 

                               ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ & ΦΑΙΑΚΩΝ» 

Προϋπολογισμός Μελέτης : 24.502,40 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

                          

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ   
 

            Η τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με 

χρήση καλαθοφόρου οχήματος στις Δ.Ε. Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων & Φαιάκων, του 

Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,  ώστε να αποφύγουμε μεταγενέστερα 

προβλήματα λόγω πιθανής πτώσης τους. 

        Τα δένδρα αυτά έχουν φτάσει σε πολύ μεγάλο ύψος κι είναι αδύνατο να ελεγχθούν με το  

καλαθοφόρο όχημα του Δήμου μας το οποίο φθάνει σε έκταση βραχίονα μόλις στα δώδεκα (12) μέτρα 

ύψος.   

       Το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου αδυνατεί επίσης λόγω μείωσης του εργατικού προσωπικού 

(λόγω συνταξιοδοτήσεων και μη εξειδικευμένου προσωπικού) να παρέχει εργάτη – κλαδευτή καθώς 

και εργάτες για την περισυλλογή των κομμένων κλάδων, δένδρων ή φοινίκων, όπως και μεγάλου 

φορτηγού οχήματος με αρπάγη και οδηγό. 

       Αρκετά από αυτά τα δένδρα εγκυμονούν κινδύνους από πιθανό σπάσιμο και πτώση των κλάδων 

τους, (πολλές φορές και ξερών) λόγω και των ακραίων καιρικών συνθηκών. 

      Οι εργασίες περιορισμού της κόμης τους κρίνονται κατεπείγουσες και επιβεβλημένες από την 

υπηρεσία μας για την ασφάλεια, τόσο των διερχόμενων πεζών όσο και των οχημάτων. 

      Επίσης θα συμπεριληφθούν και εργασίες κλαδέματος ή και κοπής υψηλών φοινίκων (κυρίως 

Κανάριων και Βεντάλιων) που έχουν προσβληθεί από το κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι με αποτέλεσμα να 

ξεραθούν και να υπάρχει κίνδυνος από την πτώση των φοινικόφυλλων, αλλά και γιατί αποτελούν 

εστία επιμόλυνσης για γειτονικούς φοίνικες. 

  Τονίζεται ότι ο εργάτης – κλαδευτής που θα είναι στο καλαθοφόρο όχημα καθώς και τα μέσα 

(βενζινοπρίονα και αναλώσιμα, όπως βενζίνη, λάδι μίξης, λάδι αλυσίδας, αλυσίδες, λάμες και ότι άλλο 

απαιτείται) που χρειάζονται, θα παρέχονται από τον ανάδοχο των εργασιών, ο οποίος θα αναλαμβάνει 

και την σήμανση της περιοχής της εκάστοτε εργασίας (για να μην βρίσκονται παρκαρισμένα οχήματα 

στο χώρο εργασιών). 

    Παρακάτω αναφέρουμε στη Δ.Ε. Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων & Φαιάκων τα 

σημεία όπου θα γίνουν οι εργασίες κλαδέματος ή κοπής υψηλών ξερών και επικίνδυνων δένδρων ή 

προσβεβλημένων υψηλών φοινίκων από το κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι με χρήση καλαθοφόρου 

οχήματος (με τον χειριστή του και εργάτη κλαδευτή) με δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 

τριάντα (30) μέτρα και στη συνέχεια η απομάκρυνση των κομμένων κλάδων, φοινικόφυλλων και 

κορμών με φορτηγό μεταφοράς (4 εως 5 κυβικών) με αρπάγη (για άμεση και εύκολη 

απομάκρυνση): 

 

1. κοπή πέντε (5) επικίνδυνων  λόγω κλίσης, υψηλών δένδρων (πεύκων – ύψους περίπου 25-30 

μέτρων) που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου στον Κάτω Γαρούνα της 

Δ.Ε. Αχιλλείων   (5 ημερομίσθια) 



2. κοπή ξερών κλάδων υψηλών δένδρων (πλατάνου – τιλίου - ευκαλύπτων – ύψους περίπου 30 

μέτρων) που βρίσκονται στις Μπενίτσες της Δ.Ε. Αχιλλείων  (4 ημερομίσθια) 

3. κοπή τεσσάρων (4) επικίνδυνων λόγω κλίσης, υψηλών δένδρων (κυπαρισσίων – ύψους περίπου 

30 μέτρων) που βρίσκονται στο δημοτικό οικόπεδο ανακύκλωσης, στους Καλαφατιώνες της 

Δ.Ε. Αχιλείων  (3 ημερομίσθια) 

4. κοπή ξερών κλάδων υψηλών δένδρων (περίπου 20 μέτρων ύψους) στους Βαρυπατάδες της Δ.Ε. 

Αχιλλείων  (1 ημερομίσθιο)  

5. κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων κλαδιών πολύ υψηλού πλατάνου στο Γαστούρι της Δ.Ε. 

Αχιλλείων  (1 ημερομίσθιο) 

6. κλάδεμα 1 πολύ υψηλού επικίνδυνου δένδρου (φτελιάς) στους Καλαφατιώνες της Δ.Ε. 

Αχιλλείων  (1 ημερομίσθιο)  

7. κοπή δύο (2) ξερών και επικίνδυνων κυπαρισσιών στους Κοινοπιάστες της Δ.Ε. Αχιλλείων       

(1 ημερομίσθιο) 

8. κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων κλαδιών φτελιά στο Σταυρό της Δ.Ε. Αχιλλείων                         

(1 ημερομίσθιο) 

9. κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων κλαδιών ευκάλυπτων καθώς και κοπή 1 επικίνδυνου 

κυπαρισσίου στους Γαρδελάδες της Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών (2 ημερομίσθια) 

10. κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων ξερών κλαδιών ακακίας στους Λάκωνες της Δ.Ε. 

Παλαιοκαστριτών (1 ημερομίσθιο) 

11. κοπή ξερών και επικίνδυνων κλαδιών πολύ υψηλού πεύκου στο σχολείο Δουκάδων της Δ.Ε. 

Παλαιοκαστρίτσας (1 ημερομίσθιο) 

12. κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων κλαδιών φτελιά στους Μακράδες της Δ.Ε.Παλαιοκαστρίτσας    

(1 ημερομίσθιο) 

13. κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων κλαδιών φτελιά στο Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων καθώς και 

κοπή τεσσάρων (4) επικίνδυνων πολύ υψηλών κυπαρισσίων στο νεκροταφείο Σιναράδων της 

Δ.Ε. Παρελίων (4 ημερομίσθια)  

14. κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων κλαδιών τριών (3) ευκάλυπτων στο Δημοτικό Σχολείο Άφρας 

της Δ.Ε. Παρελίων (2 ημερομίσθια) 

15. κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων κλαδιών υψηλής λεύκας στο Μάρμαρο της Δ.Ε. Παρελίων       

(1 ημερομίσθιο) 

16. κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων κλαδιών δύο (2) ευκαλύπτων στους Κανακάδες της Δ.Ε. 

Παρελίων (1 ημερομίσθιο) 

17. κλάδεμα και κοπή ξερών και επικίνδυνων κλαδιών δώδεκα (12) υψηλών ελιών στην πλατεία 

Κομπιτσίου της Δ.Ε. Παρελίων (4 ημερομίσθια) 

18. κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων κλαδιών δένδρων λεύκας στους Γιαννάδες της Δ.Ε.Παρελίων    

(4 ημερομίσθια) 

19. κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων κλαδιών πλατάνου στον Άγιο Ιωάννη της Δ.Ε. Παρελίων          

(1 ημερομίσθιο) 

20. κοπή ξερών κλάδων υψηλού δένδρου (φτελιά – ύψους περίπου 30 μέτρων) που βρίσκετε στην 

Άνω Κορακιάνα της Δ.Ε. Φαιάκων  (1 ημερομίσθιο) 

21. κλάδεμα υψηλών επικίνδυνων κλαδιών – δύο (2) δένδρων λεύκας (πλησίον παιδικής χαράς) 

στον Ύψο της Δ.Ε. Φαιάκων  (2  ημερομίσθια) 

22. κλάδεμα είκοσι τεσσάρων (24) βεντάλιων – φοινίκων στον Άγιο Μάρκο της Δ.Ε. Φαιάκων       

(2  ημερομίσθια) 

23. κλάδεμα και κυρίως αφαίρεση ξερών κλάδων, δένδρων –τεσσάρων (4) ευκάλυπτων πολύ 

υψηλών, περίπου 30 μέτρων, καθώς και κοπή δύο (2) πολύ υψηλών κυπαρισσίων που 

βρίσκονται στο χώρο του σχολικού κέντρου που ΕΠΑΛ Κορακιάνας της Δ.Ε. Φαιάκων            

(6 ημερομίσθια) 

24. κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων κλαδιών φτελιά στην Κάτω Κορακιάνα της Δ.Ε. Φαιάκων         

(1 ημερομίσθιο) 



25. κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων κλαδιών ευκάλυπτου στον Σπαρτύλα της Δ.Ε. Φαιάκων             

(1 ημερομίσθιο) 

 

ΣΥΝΟΛΟ:  52  ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 
 

   Επισημαίνεται ότι μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών εάν προκύψει κάποιο επείγον 

περιστατικό για την κοπή ξερών κλάδων ή επικίνδυνου δένδρου ή προσβεβλημένου κανάριου φοίνικα, 

που δεν μπορεί ο Δήμος να παρέμβει με τα δικά του μέσα, το ανωτέρω πρόγραμμα εργασιών θα 

τροποποιηθεί ανάλογα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου γεωπόνου του Τμήματος Συντήρησης 

Πρασίνου. 

  

                                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 Για την επίτευξη κι αποπεράτωση των επεμβάσεων-εργασιών στις Δ.Ε. Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, 

Παρελίων & Φαιάκων,   απαιτείται χρήση ανυψωτικού-καλαθοφόρου μηχανήματος, (χαρακτηρισμένο 

ΜΕ) ύψους εργασίας τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρων, καλάθι με ειδικές προδιαγραφές (όσον 

αφορά την ασφάλεια) που προβλέπονται για την ανύψωση εργαζομένων. 

      Το καλαθοφόρο μηχάνημα (με τον χειριστή του και τον κλαδευτή), που θα χρησιμοποιηθεί θα 

πρέπει να είναι ευέλικτο και κατάλληλο να μετακινηθεί και να εργασθεί σε όλους τους δρόμους του 

Δήμου μας. 

      Το καλαθοφόρο μηχάνημα θα πρέπει να έχει πιστοποιητικά καταλληλότητας, δηλαδή: 

1. έγκριση τύπου μηχανήματος ¨καλαθοφόρου¨ 

2. ετήσια επιθεώρηση 

3. τέλη χρήσης  

4. άδεια κυκλοφορίας  

5. ασφάλεια  

6. άδεια χειριστή 

      Για την περισυλλογή και μεταφορά των ξερών και μη, κλαδιών ή τμημάτων των ξερών δένδρων ή 

των φοινίκων που θα κοπούν,  θα χρειαστεί φορτηγό με γερανό και αρπάγη, (κυρίως για την γρήγορη 

και έγκαιρη περισυλλογή των κομμένων τμημάτων των δένδρων αλλά και των φοινίκων πρωτίστως) 

τεσσάρων (4)  έως πέντε (5) κυβικών, που να διαθέτει φυσικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

όπως: 

1. άδεια οδηγού φορτηγού με αρπάγη 

2. άδεια χειριστή 

3. έγκριση τύπου φορτηγού με αρπάγη 

4. ασφάλεια 

5. ΚΤΕΟ 

6. άδεια κυκλοφορίας 

     Τονίζεται ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων δεν διαθέτει οχήματα με τα 

ανωτέρω χαρακτηριστικά.  

Επίσης θα πρέπει να φέρει και διακριτικά (κώνοι και ταινία σήμανσης) και βοηθητικά μέσα 

(ιμάντες πρόσδεσης και κράνος - γυαλιά προστασίας) για την διασφάλιση της ασφάλειας οδηγού και 

εργαζομένων. Η χρήση του ανωτέρω φορτηγού με την αρπάγη (με τον χειριστή του), θα γίνει σε κάθε 

εργασία κοπής ή κλαδέματος ξερού ή επικίνδυνου υψηλού δένδρου ή προσβεβλημένου φοίνικα, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου που περιγράφεται παραπάνω. 

   Η κοπή των κλάδων ή και ξερών δένδρων και φοινίκων (σε όλες τις περιπτώσεις εργασιών) θα γίνει 

από εργάτη - κλαδευτή, με τον κατάλληλο εξοπλισμό (βενζινοπρίονα) που θα διαθέσει ο ανάδοχος των 

εργασιών και με την σύμφωνη γνώμη κι υποδείξεις γεωπόνου του Δήμου, μέχρι του σημείου που να 

μπορούν να ελέγχονται τα δένδρα (που απαιτούν κλάδεμα)  τα επόμενα από την παρέμβαση χρόνια με 

καλαθοφόρο όχημα του Δήμου. 



      Σε περίπτωση βλάβης του προς μίσθωση καλαθοφόρου, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να είναι 

σε θέση να διαθέσει άμεσα, δεύτερο μηχάνημα με την αντίστοιχη  δυνατότητα ανύψωσης, ώστε να 

τηρείται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. 

      Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών υπολογίζεται σε πενήντα δύο (52) εργάσιμες ημέρες για τις 

εργασίες στις Δ.Ε.  Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων & Φαιάκων,. 

    Οι εργασίες θα μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης και θα πρέπει να 

ολοκληρωθούν το πολύ σε χρονικό διάστημα έντεκα (11) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το 

πρόγραμμα των εργασιών θα δίνεται από τον υπεύθυνο Γεωπόνο του Τμήματος Συντήρησης 

Πρασίνου και τονίζεται ότι τα μηχανήματα (καλαθοφόρο όχημα και φορτηγό με αρπάγη) θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμα  για την υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια  της σύμβασης, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ανάλογα, κατά τη κρίση που υπεύθυνου Γεωπόνου. 

     Σαφώς, η μίσθωση θα αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες, με ημερήσια απασχόληση έξι (6) ώρες. 

     Για την δαπάνη του έργου υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου για 

το έτος 2020 με Κ.Α. 35.6279.002 που ο προϋπολογισμός του αντίστοιχου έργου ανέρχεται σε 

24.502,40€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
 

                                                                                                            Κέρκυρα,   21/09/ 2020 

                                  

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                            

 

 

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ         Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

    

 

 

 

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΑΡΑΓΚΑΣ        ΡΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   

             ΠΕ   ΓΕΩΠΟΝΩΝ               ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 ΑΡ.ΜΕΛ.: 18/2020 
 
                                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   (ΣΥΝΟΛΟ: 24.502,40 ΕΥΡΩ) 

Κ.Α.   35.6279.002    ¨ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ   

                                       ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, 

ΠΑΡΕΛΙΩΝ &  

                                       ΦΑΙΑΚΩΝ¨ 

          

 
Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

Μον. 
Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (6 ΩΡΕΣ)  ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑΤΗ ΚΛΑΔΕΥΤΗ 
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (4 ΕΩΣ 5 

ΚΥΒΙΚΩΝ) ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ 

         (CPV: 77341000-2) 

Η/Δ 52   380,00       19.760,00€ 

Σύνολο καθαρής αξίας          19.760,00€  

ΦΠΑ 24%           4.742,40€  

Γενικό σύνολο δαπάνης          24.502,40€  

 

Οι ανωτέρω τιμές προήλθαν από  έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:  24.502,40 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

                                                                                                                            Κέρκυρα,  21/09/2020 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

    Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ   

    

 

 ΡΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

  ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ               

                      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡ.ΜΕΛ.: 18/2020 
 
   
Κ.Α. 35.6279.002  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  
                                   ΔΕΝΔΡΩΝ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε.  
                                   ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ & ΦΑΙΑΚΩΝ» 

Προϋπολογισμός Μελέτης : 24.502,40 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
                   
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ   
 

 
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα είδους (ημερήσια δαπάνη), το οποίο πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 
β) Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνεται η ημερήσια δαπάνη (6 ώρες) για τη χρήση του ανυψωτικού 
καλαθοφόρου μηχανήματος με τον χειριστή του και με τον εργάτη κλαδευτή του, και τη χρήση 
φορτηγού μεταφοράς (4 εως 5 κυβικών) με αρπάγη με τον χειριστή του, σε όποια εργασία 
απαιτείται, οι νόμιμες κρατήσεις και πάσα αιτούμενη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως 
αναγκαία για την πλήρη έντεχνο και συμφώνως προς τους όρους εκτέλεσης της μίσθωσης. 
 

Β’ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

Για την χρήση των ζητούμενων ειδών, κατά τις προδιαγραφές της μελέτης και της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων  Σ.Υ. οι τιμές μονάδας είναι οι παρακάτω: 
 
Άρθρο  1ο    
 
Ημερήσια δαπάνη ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος με τον χειριστή του και με τον εργάτη 
κλαδευτή του και φορτηγού μεταφοράς (4 έως 5 κυβικών) με αρπάγη με τον χειριστή του. 
 
Χρήση ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος  με δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον τριάντα 
(30) μέτρα, με τον χειριστή του και με τον εργάτη κλαδευτή του, για την κοπή και κλάδεμα ξερών και 
επικίνδυνων κλάδων σε υψηλόκορμα δένδρα και προσβεβλημένων από το κόκκινο σκαθάρι, 
φοινίκων και  χρήση φορτηγού μεταφοράς (4 έως 5 κυβικών)  με αρπάγη, με τον χειριστή του, για 
την περισυλλογή  των κλάδων και του φυτικού υλικού που θα προκύψει από το κλάδεμα ή την κοπή 
ξερών και υψηλών επικίνδυνων δένδρων και προσβεβλημένων από το κόκκινο σκαθάρι, φοινίκων σε 



διάφορα σημεία της Δ.Ε. Κερκυραίων, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος 
Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     
 
 

 

 

 

Τιμή δαπάνης ανά  1 ημέρα :  380,00 €   ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ  μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 
 
 
 
                                                                                                        Κέρκυρα,   21 / 09 / 2020 

 
 
 

                   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

  
 

 
            ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΑΡΑΓΚΑΣ       ΡΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

              ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   
ΑΡ.ΜΕΛ.: 18/2020 
 

 

 Κ.Α.35.6279.002:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  
                                    ΔΕΝΔΡΩΝ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε. 
                                 ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ & ΦΑΙΑΚΩΝ»                              

Προϋπολογισμός Μελέτης : 24.502,40 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

                                    ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1
ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η παρούσα ανάθεση αφορά στις εργασίες κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με 

χρήση καλαθοφόρου οχήματος με δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρων,  με τον 

χειριστή του  και με τον εργάτη κλαδευτή του και φορτηγού μεταφοράς  (4 έως 5 κυβικών) με αρπάγη 

με τον χειριστή του, σε διάφορες περιοχές που αναγράφονται στην Τεχνική Έκθεση στις Δ.Ε. 

Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων & Φαιάκων. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών, ανέρχεται σε 24.502,40 €  περιλαμβανομένου   ΦΠΑ 24 % για τις 

εργασίες που θα γίνουν σε διάφορες περιοχές στη Δ.Ε. Κερκυραίων με Κ.Α. 35.6279.002. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
7. Ν. 3463/06  ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨.  

8. Ν.3852/2010   «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».   

9. 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΄. 

10. 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». 

11. 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. 

12. Του Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α΄-27.11.1995) Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου 

των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 



13. 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. 

14. 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   

1. «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή» :  

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Δ/ΝΣΗ Λ. Αλεξάνδρας 6
Α
, Τ.Κ 49100 , 

Κέρκυρα 

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 

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 Διαγωνισμού» : 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:  

26. Συγγραφή Υποχρεώσεων   

27. Τιμολόγιο Μελέτης 

28. Προϋπολογισμός Μελέτης 

29. Τεχνική Έκθεση 

30. Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

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
: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός των εργασιών,  ανέρχεται σε 24.502,40 €  περιλαμβανομένου   ΦΠΑ 24 % για τις 

εργασίες που θα γίνουν σε διάφορες περιοχές στις Δ.Ε. Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων & 

Φαιάκων,  με Κ.Α. 35.6279.002.   

 

 

 

mailto:info@corfu.gov.gr


ΑΡΘΡΟ 5
ο
 :ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ  

Οι υπηρεσίες μπορούν να ανατεθούν απευθείας, στον προσφέροντα με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, βάσει του N.4412/2016   

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)» και της υπ’ αρίθμ.  28-11/15-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΔΚΛ46ΜΓ2Α-ΑΔ7)  απόφασης  

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

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  να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.  Αντίγραφα εν ισχύ παραστατικών ( Επιμελητηρίου -Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους), από τα οποία να προκύπτει η ενασχόλησή τους ή η 

δυνατότητα ανάληψης και εκτέλεσης υπηρεσιών ανάλογων με τις ζητούμενες. 
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 Ν1599/ 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 .  

      4.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

5.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73,74 του              

Ν.4412/2016. 

 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. 
 



8. Το Καλαθοφόρο  όχημα θα πρέπει να έχει: 1. Έγκριση τύπου μηχανήματος Καλαθοφόρου, 

2. Ετήσια επιθεώρηση, 3. Τέλη χρήσης, 4. Άδεια κυκλοφορίας, 5. Ασφάλεια και 6. Άδεια 
χειριστή, ενώ  το φορτηγό με γερανό και αρπάγη (όπου απαιτείται) θα πρέπει να έχει: 1. 
Άδεια οδηγού φορτηγού με αρπάγη, 2. Άδεια χειριστή, 3. Έγκριση τύπου φορτηγού με 
αρπάγη, 4. Ασφάλεια, 5. ΚΤΕΟ και 6. Άδεια κυκλοφορίας. 

 

15. Υπεύθυνες δηλώσεις : 1. Ότι όποιο μηχάνημα – όχημα για κάποιο λόγο δεν μπορεί να    

εργασθεί θα αντικαθίσταται ΑΜΕΣΑ, 2. Ότι ο Εργολάβος διαθέτει όλο τον μικροεξοπλισμό 

(πριόνια, αναλώσιμα αυτών, σχοινιά, ιμάντες, κώνοι ασφαλείας, ταινία σήμανσης κ.λ.π.), 3. 

Ότι θα τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ασφάλεια των χειριστών και των εργαζομένων 

του εργολάβου και 4. Ότι το έργο θα εκτελείται σε ημερομηνίες και χρόνο σύμφωνα με τις 

ανάγκες της υπηρεσίας. 5. Θα μεριμνά για τη οριοθέτηση και σήμανση της περιοχής όπου θα 

εκτελούνται εργασίες, ώστε να μην υπάρχουν παρκαρισμένα οχήματα. 6. Το προσωπικό που 

θα απασχολεί ο εργολάβος θα είναι ασφαλισμένο για το αντικείμενο του κλαδευτή, χειριστών 

οδηγών κ.λ.π. (με προϋπηρεσία)  και θα αποδεικνύεται με Α.Π.Δ. 

 

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 6
Α
, 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 6
Α
, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο «……………..» 

Προϋπολογισμού μελέτης :  ………€ ( με ΦΠΑ 24%) 

«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.  

ΑΡΘΡΟ  8
ο
: ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την ημέρα υποβολής 

τους. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
: ΠΟΙΝΙΚΗ  ΡΗΤΡΑ 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών θα υπάρχει ποινική ρήτρα 5% επί του ποσού της 

αναθέσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ  10
ο
: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  

Η διάρκεια των εργασιών στις  Δ.Ε. Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων & Φαιάκων, των 

κλαδεμάτων των υψηλών επικίνδυνων δένδρων με την χρήση καλαθοφόρου οχήματος  θα είναι για 

πενήντα δύο (52) ημερομίσθια (εργασία 6 ωρών) χρήσης του καλαθοφόρου οχήματος με δυνατότητα 

ανύψωσης τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρα, με τον χειριστή του και τον κλαδευτή του και  του 

φορτηγού μεταφοράς (4-5 κυβικών)  με αρπάγη, με τον χειριστή του, για τις εργασίες που θα γίνουν 

στις παραπάνω περιοχές και που θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα την ίδια μέρα.  



Οι ανωτέρω εργασίες, που αφορούν τα κλαδέματα  θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος της 

κλαδευτικής περιόδου, ανάλογα με το είδος του δένδρου και ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, εκτός αν 

πρόκειται για περιπτώσεις για κοπές ξερών και επικίνδυνων δένδρων ή προσβεβλημένων φοινίκων  

από το κόκκινο σκαθάρι που μπορεί να ολοκληρωθούν οι εργασίες  μέχρι και έντεκα (11) μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης .Το πρόγραμμα των εργασιών θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες 

της υπηρεσίας και σε χρονικές περιόδους που θα κρίνει ότι απαιτείται ο υπεύθυνος του τμήματος 

Συντήρησης Πρασίνου.  

 

ΑΡΘΡΟ  11
ο
: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης και της παραλαβής των εργασιών θα γίνει από την Επιτροπή  

Παραλαβής του Δήμου Κέρκυρας βάση του Ν.4412/2016, η οποία θα πιστοποιεί και θα παραλαμβάνει 

τις γενόμενες εργασίες, βάσει  βεβαιώσεως καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Υπηρεσία.  

Ως επιβλέπων για την καλή εκτέλεση των εργασιών ορίζεται ο υπεύθυνος υπάλληλος του αρμόδιου 

τμήματος  Συντήρησης Πρασίνου . 

 

ΑΡΘΡΟ  12
ο
: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η  ανάθεση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Στον προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου 

Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, έχει  προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση  στο  Κ.Α. 

35.6279.002    (24.800 ΕΥΡΩ). 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα μπορεί να γίνει σταδιακά , ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, από 

το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, μετά την έκδοση των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης, 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ                                                                      

Ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος για την πληρωμή των αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών στο 

προσωπικό που θα απασχοληθεί ,  καθώς και για την ασφάλιση των οχημάτων  που θα χρησιμοποιήσει 

για την υλοποίηση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να μαζεύει την ίδια μέρα τα κλαδιά και τα τμήματα των κορμών δένδρων ή φοινίκων 

που θα προκύπτουν από τις εργασίες κλαδέματος ή κοπής των ξερών ή επικίνδυνων υψηλών δένδρων 

ή προσβεβλημένων φοινίκων στις περιπτώσεις που απαιτείται και να τα μεταφέρει στον χώρο 

εναπόθεσης απορριμμάτων και φυτικών  υπολειμμάτων που υπάρχει  και λειτουργεί στο Δήμο 

Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.  Ακόμη τα βενζινοπρίονα και τα αναλώσιμα (βενζίνη, 

λάδι  μίξης, λάδι αλυσίδας, αλυσίδες και λάμες) που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος των εργασιών θα 

παρέχονται από αυτόν.  Ο ανάδοχος των εργασιών θα είναι υποχρεωμένος για την σήμανση όπου 

απαιτείται, της περιοχής των εργασιών ώστε να μη βρίσκονται παρκαρισμένα αυτοκίνητα και να 

διευκολύνονται έτσι οι εργασίες.  Επίσης ,  σε εφαρμογή των διατάξεων  περί υγείας και ασφάλειας 

των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου,  έχει την ευθύνη να παρέχει στο 

προσωπικό που θα απασχοληθεί κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και  να λαμβάνει  τα 

επιβαλλόμενα  μέτρα προστασίας (ένδυση / σήμανση) στους εξωτερικούς χώρους.  Επίσης ο 

Ανάδοχος ευθύνεται εξ΄ ολοκλήρου για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτο από αυτόν, κατά την 

εκτέλεση των εργασιών.  Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο  14
ο 
 :  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ   

    Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της Σύμβασης.   

 

ΑΡΘΡΟ  15
ο
: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 



Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση των υπηρεσιών δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Υπηρεσίας, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο αυτών υπεργολαβικά σε 
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του.   
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 

 
ΑΡΘΡΟ  16

ο
:   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες τα οποία θα  
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του.  
 
ΑΡΘΡΟ  17ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν 
θα προκύψει κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.  
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια της Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 

 

Κέρκυρα,   21 /09 / 2020 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο ΑΝΑΠΛ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

    

Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

     

                     ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΡΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ     ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
  
                                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κ.Α.   35.6279.002    ¨ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ  ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ &  

                                       ΦΑΙΑΚΩΝ¨ 

          

 
Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

Μον. 
Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (6 ΩΡΕΣ)  ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑΤΗ ΚΛΑΔΕΥΤΗ 
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (4 ΕΩΣ 5 
ΚΥΒΙΚΩΝ) ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ 

         (CPV: 77341000-2) 

Η/Δ 52     

Σύνολο καθαρής αξίας       

ΦΠΑ 24%      

Γενικό σύνολο δαπάνης       

 

          

                                                                                                      ΚΕΡΚΥΡΑ  --/--/2020 

 
                                                                                                               Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


