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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   
Α/Α Μελέτης: 10 
 
Τίτλος:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ» 
 

Προϋπολογισμός Μελέτης : 24.800,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
Κ.Α. 70.05.6279.001 
CPV 77312000-0 
 
        

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
   
      Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ανεπιθύμητης αυτοφυούς  βλάστησης στην 
Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. Συγκεκριμένα απαιτείται η 
εκτέλεση εργασιών που αφορούν στην κοπή, αποψίλωση και γενικότερα καθαρισμό και απομάκρυνση της 
αυτοφυούς, ετήσιας και πολυετούς βλάστησης, σε οποιαδήποτε μορφή (ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη), σε 
πρανή, τάφρους, παρόδιες επιφάνειες και ερείσματα Δημοτικών και αγροτικών δρόμων, όπως επίσης σε 
Δημοτικά και ιδιωτικά γήπεδα.   
      Η σκοπιμότητα εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών έγκειται α) στην εξασφάλιση της προσπελασιμότητας και 
της έγκαιρης μετάβασης των οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης πυρκαγιών και εκτέλεσης περιπολιών πυροπροστασίας, 
β) στην μείωση του κινδύνου έναρξης, μετάδοσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς τόσο από την παρόδια, όσο και 
από την υπόροφη (στα Δημοτικά και ιδιωτικά γήπεδα), ξερή και πυκνή βλάστηση γ) στη αναβάθμιση της οδικής 
ασφάλειας, λόγω βελτίωσης της ορατότητας των πεζών και οδηγών από την απομάκρυνση θάμνων και κλάδων 
και δ) στη συμμόρφωση και εφαρμογή της υπ΄αρίθμ 9-2021 Πυροσβεστικής Διάταξης και στο πλαίσιο των 
προβλεπομένων στο άρθρο 94 παρ. 1 περιπτ. 26 εδαφ. β΄ του Ν 3852/2010 και πάντα έπειτα από τις 
απαραίτητες ενέργειες που η σχετική Νομοθεσία ορίζει. 
      Για την πραγματοποίηση των σχετικών εργασιών θα απαιτηθεί η χρήση τόσο μηχανοκίνητων μέσων 
(χλοοκοπτικός βραχίονας φερόμενος σε κατάλληλο μηχάνημα έργου), όσο και φορητών μηχανημάτων όπως 
βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό, τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο, αλυσοπρίονο, φυσητήρας χόρτων κ.α. 
     Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων δεν διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα (χλοοκοπτικό 
βραχίονα φερόμενο σε μηχάνημα έργου) και το απαιτούμενο προσωπικό, ώστε να εκτελέσει με ίδια μέσα τις 
προβλεπόμενες  εργασίες.   
      Αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών, στα Δημοτικά και ιδιωτικά γήπεδα και στους 
Δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους, που χρήζουν καθαρισμού σε κάθε Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας 
Κερκυραίων, όπως επίσης και η ενδεικτική τιμή μονάδας, δίνεται στα άρθρα του τεύχους Τιμολόγιο Μελέτης-
Τεχνική Περιγραφή, που συνοδεύουν την παρούσα.  
      Σημειώνεται ότι στην επιλογή και καταγραφή των τμημάτων του Δημοτικού οδικού δικτύου που χρήζουν των 
σχετικών παρεμβάσεων, συμπεριελήφθη το σύνολο των αγροτικών – Δημοτικών οδών που υπέδειξε το 
Πυροσβεστικό Σώμα με το υπ΄αρίθμ. πρωτ. 1111 Φ. 702.18/19-03-2021 σχετικό έγγραφο. 
     Επισημαίνεται σε ότι αφορά τον καθαρισμό και αποψίλωση ανεπιθύμητης βλάστησης ιδιωτικών γηπέδων, οι 
εργασίες θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξει σχετική ανάγκη και αφού τηρηθούν οι προ του αυτεπάγγελτου 
καθαρισμού προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία ενέργειες.  
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      Ο ανάδοχος-εργολάβος έχει την υποχρέωση της άρτιας εκτέλεσης των περιγραφομένων εργασιών 
καθαρισμού και αποψίλωσης βλάστησης, εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων, όπως επίσης να 
χρησιμοποιεί τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα απασχολεί το απαιτούμενο προσωπικό, όπως αυτά αναλύονται 
στα τα σχετικά άρθρα της παρούσας μελέτης.  
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ύψος των 24.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24 %). Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,  σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στον Ν 4412/2016. 
 
      Η κάλυψη της δαπάνης της παροχής υπηρεσιών θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.05.6279.001  (χρηματοδότηση ΠΠ-
ΥΠΕΣ) του Προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2021. 
 
 

                                                                                           Κέρκυρα, 25/05/2021 
 
 
 
 

             O ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ.                         ΑΝ/ΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤ. ΔΝ/ΣΗΣ  
 
   ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                            ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                    ΡΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
  
   
TΙΤΛΟΣ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ» 
 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης : 24.800,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
Κ.Α. 70.05.6279.001  
CPV 77312000-0 
 
                          

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα μέτρησης παροχής υπηρεσιών (χιλιόμετρο / στρέμμα), η 
οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και προέκυψαν έπειτα από σχετική έρευνα 
αγοράς.  
β) Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η μετάβαση του συνεργείου του αναδόχου στις θέσεις εργασίας, η εκτέλεση 
των προβλεπόμενων εργασιών, η χρήση των απαιτούμενων μηχανημάτων και εξοπλισμού, η δαπάνη καυσίμων, 
λιπαντικών, η απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού, οι νόμιμες κρατήσεις και πάσα αιτούμενη δαπάνη μη 
ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη έντεχνο και συμφώνως προς τους όρους εκτέλεσης της 
Σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 
γ) Στις ενδεικτικές τιμές των μονάδων μέτρησης, δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
δ) Όπου αναφέρεται ο όρος  < περίπου >, επιτρέπεται απόκλιση 10 % επί των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
Β’ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  
ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Ακολουθεί η αναλυτική τεχνική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της παροχής υπηρεσιών, η ενδεικτική 
τιμή της μονάδας μέτρησης αυτών και ο γεωγραφικός προσδιορισμός των θέσεων πραγματοποίησης των 
εργασιών ανά Κοινότητα της Δ.Ε. Κερκυραίων. 
Σε ότι αφορά στους καθαρισμούς ανεπιθύμητης βλάστησης εκατέρωθεν του Δημοτικού οδικού δικτύου (άρθρο 
1 της παρούσης), η αφετηρία και ο τερματισμός του δρόμου, θα περιγράφονται τόσο με τα επικρατέστερα 
τοπωνύμια, όσο και με γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος). Για κάθε δρόμο θα 
αναφέρεται επίσης το ακριβές μήκος του. 
Σε ότι αφορά στους καθαρισμούς ανεπιθύμητης βλάστησης στην επιφάνεια Δημοτικών γηπέδων, (άρθρο 2 της 
παρούσης), αυτά θα περιγράφονται με τα επικρατέστερα τοπωνύμια, με γεωγραφικές συντεταγμένες 
(γεωγραφικό μήκος και πλάτος), ενώ  θα αναφέρεται το ακριβές εμβαδόν του. 
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 Άρθρο  1ο    
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  
 
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, αποψίλωσης και απομάκρυνσης ανεπιθύμητης βλάστησης, εκατέρωθεν 
Δημοτικών και αγροτικών οδών, εκτός των ορίων του οικισμού. Κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, θα 
πραγματοποιείται αποψίλωση της ποώδους και θαμνώδους βλάστησης σε  πλάτος κοπής από το άκρο του 
οδοστρώματος, τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μέτρου, τόσο στην ευθυγραμμία όσο και στις στροφές,  όπου αυτό 
είναι πρακτικά εφικτό, στις παρόδιες επιφάνειες (τάφρους, πρανή και ερείσματα οδών) του Δημοτικού οδικού 
δικτύου και στις δύο πλευρές αυτού, σε απόσταση τεσσάρων (4) περίπου εκατοστών από την επιφάνεια του 
εδάφους και μέχρι του ύψους των τριάμισι (3,5) περίπου μέτρων, όπως επίσης και κοπή κλάδων και βραχιόνων 
θάμνων και δέντρων στο ίδιο ύψος, για την άρση της παρεμπόδισης διέλευσης των πυροσβεστικών οχημάτων. 
Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών και η ανάπτυξη του συνεργείου του αναδόχου θα πραγματοποιείται ως 
εξής: θα προηγείται κατάλληλο μηχάνημα που θα φέρει χλοοκοπτικό βραχίονα με ελάχιστο πλάτος κοπής το 
ένα (1) μέτρο και θα ακολουθούν πεζοί εργάτες οι οποίοι χρησιμοποιώντας φορητό χλοοκοπτικό, αλυσοπρίονο, 
τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο θα κόβουν και θα αποψιλώνουν βλάστηση σε σημεία 
που είναι αδύνατο να εργαστεί ο χλοοκοπτικός βραχίονας (γύρω από κορμούς δένδρων, κολώνες φωτισμού, 
περιφράξεις κ.α.). 
Επισημαίνεται ότι η κοπή κλάδων και βραχιόνων παραγωγικών δέντρων (π.χ. ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή), θα 
εκτελείται μόνο με φορητά μέσα (αλυσοπρίονο, τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο), για την αποφυγή καταστρεπτικού 
τραυματισμού των δέντρων. Στη συνέχεια εργάτης με φυσητήρα φύλλων, θα απομακρύνει τα φυτικά 
υπολείμματα από τον δρόμο.  
Η εργασία θα αποπερατώνεται με την συλλογή και απομάκρυνση εύφλεκτων μικρό-αντικειμένων (πλαστικά, 
χαρτικά, σακούλες κλπ), ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έναρξης και μετάδοσης πυρκαγιάς, κατά τα λοιπά 
δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 
 
Μονάδα μέτρησης εργασιών καθαρισμού-αποψίλωσης: Ένα χιλιόμετρο (1.000 μέτρα) 
Ενδεικτική τιμή δαπάνης ανά μονάδα μέτρησης (χιλιόμετρο) : 180 €  (ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ) 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω άρθρου, αναφέρονται και περιγράφονται γεωγραφικά, σε πίνακες ανά Κοινότητα 
της Δ.Ε. Κερκυραίων, οι Δημοτικοί και αγροτικοί δρόμοι, με τα αντίστοιχα αυτών μήκη, στους οποίους θα 
εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες. 
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΩΝ (ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΑ 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ) 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
(ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ – 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ) 

ΜΗΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΥ 
ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

1  ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΡΑΝΚΙΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΧΩΡΙΟ ΜΠΟΥΑ 
 
 

Α:   39°38'17.10" 19°50'16.16" 
Τ:   39°38'15.75" 19°50'6.77" 

270 

2  ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΗΛΙΕΣ ΠΟΥΛΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΒΟΛΙΜΙΑ 
 
 

Α:   39°38'7.38" 19°50'19.17" 
Τ:   39°38'0.77" 19°49'44.71" 

949 

3 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΓΡΟΥΒΑΛΕΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ 
 
 

Α:   39°38'2.31" 19°50'19.15" 
Τ:   39°37'42.86" 19°49'53.12" 

1.226 

4 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΤΣΙΝΤΑΔΕΛΑ ΠΡΟΣ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
 
 

Α:   39°38'17.70" 19°50'34.98" 
Τ:   39°38'24.80" 19°50'23.41" 

400 

5 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΤΣΙΝΤΑΔΕΛΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 
 
 

Α:   39°38'18.48" 19°50'31.59" 
Τ:   39°38'19.21" 19°50'45.57" 

491 
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6 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΧΩΜΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΚΟΥΛΕΣ 
 
 

Α:   39°37'59.88" 19°50'46.52" 
Τ:   39°37'47.32" 19°51'3.30" 

802 

7 ΑΠΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΑΡΑΔΕΣ 
 
 

Α:   39°38'26.47" 19°48'13.52" 
Τ:   39°38'57.06" 19°47'21.84" 

2.072 

8 ΑΠΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΑΚΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 
ΚΟΥΤΑΡΑΔΕΣ 
 

Α:   39°38'27.64" 19°48'18.13" 
Τ:   39°38'38.92" 19°48'47.12" 

4.155 

9 ΑΠΟ ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΕΜΠΛΟΝΙ ΜΕΣΩ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 
ΚΟΦΥΡΑ 
 

Α:   39°37'57.94" 19°48'04.97" 
Τ:   39°38'28.10" 19°48'20.91" 

1.800 

10 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΚΟΤΣΑΡΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 
 
 

Α:   39°38'36.15" 19°48'29.50" 
Τ:   39°38'18.31" 19°48'44.06" 

1.646 

11 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΚΟΡΩΝΟ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 

Α:   39°37'35.46" 19°52'41.29" 
Τ:   39°37'56.10" 19°52'8.02" 

1.048 

12 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΝΤΕΣ 
 
 

Α:   39°37'44.72" 19°52'44.29" 
Τ:   39°37'44.96" 19°53'1.26" 

485 

13 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ 
 
 

Α:   39°37'45.50" 19°53'9.86" 
Τ:   39°37'24.39" 19°53'10.81" 

650 

14 ΑΠΟ  Ι.Ν. ΕΛΕΟΥΣΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΑ) ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ 
 
 

Α:   39°37'16.51" 19°52'43.98" 
Τ:   39°37'23.10" 19°52'22.54" 

880 

15 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΟΥΣ 
 
 

Α:   39°37'23.17" 19°52'22.48" 
Τ:   39°37'23.44" 19°52'9.79" 

470 

16 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΡΑΝΚΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΡΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ 
 
 

Α:   39°37'27.33" 19°52'23.31" 
Τ:   39°37'52.86" 19°51'49.20" 

1.740 

17 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΓΚΙΚΑ ΠΡΟΣ ΒΙΛΛΑ ΔΑΥΙΔ 
 
 

Α:   39°39'18.00" 19°50'21.90" 
Τ:   39°39'22.49" 19°50'10.43" 

328 

18 ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΤΕ ΜΠΟΝΟ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΚΑΤΕΡΟΥΤΣΟΥ 
 
 

Α:   39°38'56.34" 19°50'36.03" 
Τ:   39°38'56.08" 19°50'11.00" 

638 

19 ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΤΕ ΜΠΟΝΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 
 

Α:   39°38'52.95" 19°50'38.66" 
Τ:   39°38'20.41" 19°51'22.29" 

2.500 

20 ΑΠΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΝΤΙ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΚΑΤΕΡΟΥΤΣΟΥ 
 
 

Α:   39°39'5.64" 19°50'12.47" 
Τ:   39°38'59.97" 19°50'11.09"  

1.142 

21 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ  ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΑΜΑΔΙΤΙΚΑ ΜΕΣΩ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΠΑΤΟΥΒΑ 
 

Α:   39°37'15.28" 19°49'44.46" 
Τ:   39°38'23.94" 19°47'44.95" 

3.972 

22 ΑΠΟ ΚΕΠ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΒΙΛΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΕΣΩ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 
ΑΡΕ 
 

Α:   39°37'08.98" 19°49'31.58" 
Τ:   39°37'18.29" 19°48'47.80" 

1.714 

23 ΑΠΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΠΡΟΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ Π.Σ. 
 
 

Α:   39°37'14.20" 19°48'36.27" 
Τ:   39°37'22.04" 19°48'42.40" 

435 

24 ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ Π.Σ. 
 
 

Α:   39°37'09.39" 19°48'44.09" 
Τ:   39°37'17.10" 19°48'43.30" 

282 

25 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΑΤΟΥΒΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΛΕΥΤΕΡΟ (ΒΑΣΙΛΙΚΑ) 
 
 

Α:   39°37'30.44" 19°49'16.01" 
Τ:   39°37'52.70" 19°49'03.29" 

1.162 

26 ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΒΙΛΑ ΣΚΟΥΡΑ 
 
 

Α:   39°37'25.76" 19°48'29.07" 
Τ:   39°37'30.80" 19°48'41.21" 

743 
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ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΝΚΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΡΗΣΗΣ ΄ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΄ 

Α:   39°38'07.28" 19°50'19.28" 
Τ:   39°38'00.67" 19°49'44.77" 

1.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ  33.000 

 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΠΟΥΣ 
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΩΝ (ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
(ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ – 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ) 

ΜΗΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΥ 
ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

1  ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΡΙΔΑ ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ) 
 

Α:   39°37'03.08" 19°53'11.40" 
Τ:   39°37'24.25" 19°53'10.66" 

872 

2  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΟΦΟΥ ΜΑΝΙΑΤΗ 
 
 

Α:   39°36'38.43" 19°53'06.90" 
Τ:   39°36'33.57" 19°53'01.87" 

628 

3 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΡΙΓΓΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΑΦΡΑΣ 
 
 

Α:   39°37'18.08" 19°51'28.05" 
Τ:   39°37'03.36" 19°50'51.62" 

2.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ  3.500 

 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΩΝ (ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΑ 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ) 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
(ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ – 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ) 

ΜΗΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΥ 
ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

1  ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΙΪΚΑ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ 
 
 

Α:   39°36'01.03" 19°53'51.82" 
Τ:   39°36'01.09" 19°53'59.21" 

 
255 

2  ΑΠΟ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΓΟΥΡΓΗΣ  ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΣΚΛΑΒΟΥΝΕΪΚΑ 
 
 

Α:   39°36'08.70" 19°52'40.18" 
Τ:   39°36'05.01" 19°52'27.24" 

557 

3 ΑΠΟ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΓΟΥΡΓΗΣ ΠΡΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΥ 
 
 

Α:   39°35'56.56" 19°52'51.20" 
Τ:   39°35'58.66" 19°52'30.09" 

688 

4 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΕΊΚΑ 
 
 

Α:   39°36'25.68" 19°51'39.90" 
Τ:   39°36'21.96" 19°51'41.28" 

600 

5 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΡΙΖΕΪΚΑ 
 
 

Α:   39°36'12.39" 19°51'49.49" 
Τ:   39°36'20.93" 19°51'56.10" 

470 

6 ΑΠΟ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΠΑΠΑΓΟΥΛΟΣ 
 
 

Α:   39°36'07.20" 19°51'57.26" 
Τ:   39°36'08.65" 19°51'30.31" 

882 

7 ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΟΜΠΙΤΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ 
 
 

Α:   39°36'00.69" 19°51'40.87" 
Τ:   39°36'03.63" 19°52'14.56" 

2.048 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ  5.500 

 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥΛΩΝ 
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΩΝ (ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΑ 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ) 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
(ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ – 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ) 

ΜΗΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΥ 
ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

1  ΑΠΟ ΕΒΡΟΠΟΥΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΦΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΡΟΔΙΤΙΑ 
 
 

Α:   39°37'29.54" 19°51'54.76" 
Τ:   39°37'29.50" 19°51'27.97" 

 
938 

2  ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΚΟΥΛΕΣ  ΠΡΟΣ ΚΥΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ 
 
 

Α:   39°3725.34" 19°51'42.96" 
Τ:   39°37'37.33" 19°51'35.49" 

604 

3 ΑΠΟ ΕΒΡΟΠΟΥΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΦΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΧΟΤΖΑ 
 
 

Α:   39°37'25.21" 19°52'00.19" 
Τ:   39°37'18.87" 19°51'49.18" 

458 

4 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΛΕΊΚΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 
 
 

Α:   39°36'49.49" 19°51'45.53" 
Τ:   39°36'47.36" 19°52'26.76" 

1.163 

5 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΡΕΝΕΣΗ 
 
 

Α:   39°36'46.86" 19°51'43.04" 
Τ:   39°37'06.61" 19°51'22.17" 

1.100 

6 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΑΓΙΑΡΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΒΟΥΡΓΙΕΣ 
 
 

Α:   39°37'15.03" 19°51'40.41" 
Τ:   39°37'25.25" 19°51'22.63" 

982 

7 ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΦΡΑΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΛΑΔΙΚΟΣ 
 
 

Α:   39°37'18.26" 19°51'28.13" 
Τ:   39°37'13.38" 19°50'54.55" 

997 

8 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΜΟΣΧΕΊΚΑ 
 
 

Α:   39°37'44.61" 19°50'27.54" 
Τ:   39°37'32.33" 19°49'43.51" 

1.758 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ  8.000 

 
 
 
 
 
Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας των Κοινοτήτων της Δ.Ε. Κερκυραίων, με το συνολικό μήκος Δημοτικών 
και αγροτικών δρόμων εκτός οικισμού, στους οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες καθαρισμού-αποψίλωσης 
της ανεπιθύμητης βλάστησης. 
 
 
 

Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΔΡΟΜΩΝ 
(ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ) 

1 ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ                          33,00 

2 ΑΛΕΠΟΥΣ 3,50 

3 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 5,50 

4 ΕΥΡΩΠΟΥΛΩΝ 8,00 

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ                          50,00 
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Άρθρο  2ο    
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ 
 
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και αποψίλωσης ανεπιθύμητης βλάστησης, στο σύνολο της επιφάνειας  
Δημοτικών και ιδιωτικών γηπέδων, εντός των ορίων του οικισμού και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων από 
αυτούς. Κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, θα πραγματοποιείται αποψίλωση της ποώδους και 
θαμνώδους αυτοφυούς υπόροφης βλάστησης, η οποία κρίνεται επικίνδυνη για την έναρξη και εξάπλωση 
πυρκαγιάς,  στο σύνολο της επιφάνειας του γηπέδου και όπου αυτό είναι απαραίτητο, σε απόσταση δέκα (10) 
περίπου εκατοστών από την επιφάνεια του εδάφους και  όπου αυτό είναι πρακτικά εφικτό.  
Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών και η ανάπτυξη του συνεργείου του αναδόχου θα πραγματοποιείται ως 
εξής: θα προηγείται κατάλληλο μηχάνημα που θα φέρει χλοοκοπτικό βραχίονα με ελάχιστο πλάτος κοπής το 
ένα (1) μέτρο και θα ακολουθούν πεζοί εργάτες οι οποίοι χρησιμοποιώντας φορητό χλοοκοπτικό, αλυσοπρίονο, 
τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο θα κόβουν και θα αποψιλώνουν βλάστηση σε σημεία 
που είναι αδύνατο να εργαστεί ο χλοοκοπτικός βραχίονας, τόσο λόγω του ανάγλυφου, όσο και για οποιοδήποτε 
άλλο λόγο (γύρω από κορμούς δένδρων, κολώνες φωτισμού, περιφράξεις κ.α.). 
Η εργασία θα αποπερατώνεται με την συλλογή και απομάκρυνση εύφλεκτων μικρό-αντικειμένων (πλαστικά, 
χαρτικά, σακούλες κλπ), ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έναρξης και μετάδοσης πυρκαγιάς, κατά τα λοιπά 
δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 
Επισημαίνεται ότι, σε ότι αφορά τον καθαρισμό-αποψίλωση της ανεπιθύμητης βλάστησης των ιδιωτικών 
γηπέδων και με δεδομένο ότι κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας μελέτης είναι άγνωστο το συνολικό 
εμβαδόν αυτών που θα απαιτηθεί να καθαριστούν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου όπως 
προβλέπεται στη σχετική Νομοθεσία , εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα τριάντα (30) στρέμματα. Οι εργασίες 
καθαρισμού στα ιδιωτικά γήπεδα, θα πραγματοποιηθούν μόνο εάν και στο βαθμό που θα προκύψει η σχετική 
ανάγκη-απαίτηση και αφού προηγηθούν οι προαπαιτούμενες του αυτεπάγγελτου καθαρισμού ενέργειες, που 
προβλέπονται στη σχετική Νομοθεσία.           
 
Μονάδα μέτρησης εργασιών καθαρισμού-αποψίλωσης γηπέδων: Ένα στρέμμα (1.000 τμ.) 
Ενδεικτική τιμή δαπάνης ανά μονάδα μέτρησης (στρέμμα) : 200,00 €  (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) 
 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω άρθρου, αναφέρονται και περιγράφονται γεωγραφικά, σε πίνακα, τα Δημοτικά 
γήπεδα εντός των ορίων της Δ.Ε. Κερκυραίων, με τα αντίστοιχα αυτών εμβαδά, στα οποία θα εκτελεστούν οι 
σχετικές εργασίες. 
 
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 

(ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ) 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

1  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
 
 

   39°38'10.65" 19°52'30.76" 
 

             
2.000,00 

2  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΧΑΡΑ-ΓΗΠΕΔΟ) 
 

   39°36'22.32" 19°52'50.74" 
 2.000,00 

3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΓΟΥΒΙΑ 
 

   39°39'01.45" 19°50'47.25" 
 2.000,00 
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4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΤΑΛΙΟ ΓΟΥΒΙΩΝ 
 
 

   39°39'24.88" 19°50'23.32" 
 4.000,00 

5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΜΟΥΛΙΑΡΗ-ΚΟΥΛΕΣ ΕΥΡΩΠΟΥΛΩΝ 
 

  39°62'87.78" 19°85'31.30" 
 1.500,00 

6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΟΥΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  
 

  39°56'28.58" 19°86'69.13" 
 7.000,00 

7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΟ ΚΟΜΠΙΤΣΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 

  39°60'45.08" 19°86'78.41" 
 4.000,00 

8 ΔΗΜΟΤΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΛΗΣΙΟΝ 3
ΟΥ

 ΚΑΙ 4
ΟΥ

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
 

  39°61'67.83" 19°91'62.81" 
 2.500,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ 25.000,00 

 
 
Σε ότι αφορά στον καθαρισμό ιδιωτικών γηπέδων, εκτιμάται ότι το συνολικό εμβαδόν που θα απαιτηθεί να 
καθαριστεί από ανεπιθύμητη βλάστηση ανέρχεται σε τριάντα (30) στρέμματα. 
Συνεπώς το συνολικό εμβαδόν των γηπέδων (ιδιωτικών και Δημοτικών) ανέρχεται σε πενήντα πέντε (55) 
στρέμματα.  
 
 
 
 
                                                                                                        Κέρκυρα, 25/05/2021 
 
 
 
 
         O ΣΥΝΤΑΞΑΣ                               ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ.                     ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ ΔΝ/ΣΗΣ  
  
ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                     ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                              ΡΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ 
Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ»                                                   

Κ.Α. 70.05.6279.001 :  24.800,00 ευρώ 
                                          

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤ/ΣΗΣ χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 
(Ευρώ) 

ΣΥΝΤ. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. (Ευρώ) 

1 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

77312000-0 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 50,00 180,00 24% 9.000,00     

2 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΑ 

77312000-0 ΣΤΡΕΜΜΑ 55,00 200,00 24% 11.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ           20.000,00   

 
ΦΠΑ           4.800,00   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ        24.800,00  

 

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε 
.  

                                                                                                    Κέρκυρα, 25/05/2021    
 

 

                                                                                     ΕΛΕΓΘΗΚΕ                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                           O ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                 ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ.                            ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤ ΔΝ/ΣΗΣ  
 
                  ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                       ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                     ΡΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ 
Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ»                                                   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 24.800,00 ευρώ 
                                          

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤ/ΣΗΣ χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 
(Ευρώ) 

ΣΥΝΤ. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. (Ευρώ) 

1 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ 

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

77312000-0 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 50,00  24% 
 

2 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΑ 

77312000-0 ΣΤΡΕΜΜΑ 55,00  24% 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ            

 
ΦΠΑ            

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ         

 

.  
                                                                                                    Κέρκυρα,     /     /2021    

 

                                                                                                                                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
                                                                                                                                                                       

ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ» 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης : 24.800,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
Κ.Α. 70.05.6279.001  
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
        Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ανεπιθύμητης 
αυτοφυούς βλάστησης στην Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων 
Νήσων. Συγκεκριμένα απαιτείται η εκτέλεση εργασιών που αφορούν στην κοπή, αποψίλωση και γενικότερα 
καθαρισμό και απομάκρυνση της αυτοφυούς, ετήσιας και πολυετούς βλάστησης, σε οποιαδήποτε μορφή 
(ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη), σε πρανή, τάφρους, παρόδιες επιφάνειες και ερείσματα Δημοτικών δρόμων, 
όπως επίσης και σε Δημοτικά και ιδιωτικά γήπεδα, για την αποφυγή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.  
    Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 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.   
    Ο  προϋπολογισμός της  μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον  Κ.Α. 
70.05.6279.001 (χρηματοδότηση ΠΠ-ΥΠΕΣ) του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021. Αναλυτική 
περιγραφή των σχετικών εργασιών και τους ύψους της δαπάνης που θα βαρύνει κάθε Κ.Α. δίδεται στα τεύχη 
της Τεχνικής Περιγραφής και του Προϋπολογισμού.  

ΑΡΘΡΟ 2ο : 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». 
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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»). 

            9.    Του Ν. 4600/2019 ΦΕΚ 43/9-3-2019 Τεύχος Α’ 
           10.   Του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α’ 
           11.   Του Ν. 4623/2019. 
            12. Της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων    
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 

                       Καθώς επίσης το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις 
Δημόσιες Συμβάσεις και ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. 

 

 ΑΡΘΡΟ 3ο :   ΟΡΙΣΜΟΙ -  ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΩΝ  
 
1 «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή» :  
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ. 
49100, Κέρκυρα 
2. «Ανάδοχος» : 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 & Διαποντίων 
Νήσων.  
4. «Διευθύνουσα  Υπηρεσία»: Η  Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων 
Νήσων. 
5.  «Προϊσταμένη Αρχή»:  Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & 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» : Τα τεύχη της μελέτης που αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των 

περιεχομένων εις αυτά όρων, καθορίζονται η προτεραιότητα αυτών ως κάτωθι:  
1.Συγγραφή Υποχρεώσεων   
2.Τιμολόγιο Μελέτης- Τεχνική Περιγραφή 
3.Προϋπολογισμός Μελέτης 
4. Τεχνική Έκθεση 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΡΟΠΟΣ  ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Η επιλογή του αναδόχου,  θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης θα 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής  για τις  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).  
Προσφορές που οι τιμές μονάδας ξεπερνούν τον προϋπολογισμό της Μελέτης θα κρίνονται ως απαράδεκτες και 
θα απορρίπτονται. 
 

Άρθρο 5ο :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  
α) φυσικά ή 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 ή 
β) του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν2513 / 97 (ΦΕΚ 139Α) υπό τον όρο ότι η σύμβαση 
καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. , οι οποίοι έχουν το δικαίωμα 
κατασκευής ή /και  εμπορίας των προς προμήθεια ειδών.   
 

Άρθρο 6ο :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (Άρθρο 72 του N.4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»). 
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.  
 

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

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 ή στα Μητρώα του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), όπως επίσης  και το ειδικό 
επάγγελμά τους. Θα πρέπει επίσης να προκύπτει συνάφεια του επαγγελματικού αντικειμένου με τις 
περιγραφόμενες στη παρούσα Μελέτη εργασίες καθαρισμού-αποψίλωσης ανεπιθύμητης βλάστησης. 
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.), όπως επίσης ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας  έλαβε γνώση των 
τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα 
επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

         3.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο εσωκλείεται σε ξεχωριστό 
φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου (υπόδειγμα της οποίας εμπεριέχεται στη Μελέτη). 

         4.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. 

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/
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         Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το φυσικό 
πρόσωπο. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου του και ειδικότερα: α)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές των εταιρειών, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.   

         5.Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και η οποία 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. 

         6.Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, από την οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και η οποία 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. 
 
         7.Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων μηχανημάτων και 
μέσων, όπως επίσης και του απαραίτητου προσωπικού (σε αριθμό εργαζομένων με την απαραίτητη τεχνική 
κατάρτιση), για την άρτια εκτέλεση των εργασιών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 της παρούσης και στο 
αντίστοιχο Άρθρο του Τεύχους ΄ Τιμολόγιο Μελέτης-Τεχνική περιγραφή ΄. 
           Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην διάθεση από τον υποψήφιο ανάδοχο ενός (1) 
τουλάχιστον κατάλληλου οχήματος-μηχανήματος που θα φέρει χλοοκοπτικό βραχίονα με πλάτος κοπής 
τουλάχιστον ένα (1) μέτρο, όπως επίσης ότι ο/οι χειριστής του θα κατέχει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά 
έγγραφα σχετικά με την οδήγηση-χρήση του οχήματος-μηχανήματος.           

 

Άρθρο 7ο :  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δν/σης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Ταχ. Δ/νση :  Μαράσλειο 
Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα). 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στην εξωτερική 
πλευρά , του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς.  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
(Πρωτόκολλο Δν/σης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α  Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα  
                                               ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο  
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ» 
Προϋπολογισμού μελέτης : 24.800,00€ ( 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) και αριθμούς τηλεφώνων.  
Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.  
 

Άρθρο 9ο  :  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες  για έξι (6) μήνες από την υποβολή τους. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου θα απορρίπτεται.  

 
 Άρθρο 9ο  :  ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου .  
Μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης. 

 
Άρθρο 10ο :  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΟΙΝΙΚΗ 
ΡΗΤΡΑ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης και περάτωσης των σχετικών εργασιών και με δεδομένο 
ότι αποσκοπούν στην αντιπυρική προστασία ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και 
μέχρι την 20η Ιουλίου 2021, σε ότι αφορά στον καθαρισμό της παρόδιας βλάστησης και τον καθαρισμό των 
Δημοτικών γηπέδων. Ειδικότερα και σε ότι αφορά στον καθαρισμό των ιδιωτικών γηπέδων και έχοντας 
υπόψη ότι, κατά την σύνταξη της παρούσας, είναι αδύνατο να προβλεφθούν οι σχετικές ανάγκες που θα 
προκύψουν και κατά συνέπεια να προγραμματιστούν οι απαιτούμενες εργασίες, ο ανάδοχος υποχρεούται 
από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, δηλ. μέχρι και την 31η 
Οκτωβρίου 2021 και πάντα κατόπιν των εντολών της Υπηρεσίας, να πραγματοποιεί τις απαιτούμενες 
εργασίες καθαρισμού – αποψίλωσης των ιδιωτικών οικοπέδων.  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή  Παραλαβής, του Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016, η οποία θα πιστοποιεί και 
θα παραλαμβάνει τις γενόμενες εργασίες, βάσει  βεβαιώσεως καλής εκτέλεσης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και συγκεκριμένα σε ότι αφορά στους καθαρισμούς 
ανεπιθύμητης βλάστησης στο Δημοτικό οδικό δίκτυο όπως επίσης και στα Δημοτικά γήπεδα, θα γίνει αμέσως 
μετά το πέρας των σχετικών εργασιών, δηλαδή αμέσως μετά την 20η Ιουλίου. Σε ότι αφορά στους καθαρισμούς 
ιδιωτικών γηπέδων η παραλαβή θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου ( 31η 
Οκτωβρίου 2021) ή ενωρίτερα και αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σχετικού συμβατικού αντικειμένου  (30 
στρέμματα).  

Ως επιβλέπων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών, θα ορισθεί αρμοδίως υπάλληλος/οι του Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.  

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ  

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει 
ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 218 του Ν4412/2016. 

Άρθρο 11ο :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό και 
μηχανήματα για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο 
προσωπικό για την εκτέλεση της Σύμβασης, αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 
Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης 
αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, θεωρημένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι 
εργαζόμενοι που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει δικαιολογημένα ο 
Φορέας ανάθεσης, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού 
έργου. 
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2. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Φορέα ανάθεσης και οφείλει 
απόλυτη συμμόρφωση στις εντολές και οδηγίες αυτής, όπως επίσης οφείλει να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή με 
την Υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα ώστε να ελέγχεται και να πιστοποιείται η παροχή των υπηρεσιών. 
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1), κατάλληλο μηχάνημα το οποίο θα φέρει 
χλοοκοπτικό βραχίονα (καταστροφέα), με πλάτος κοπής τουλάχιστον ένα (1) μέτρο, με τον χειριστή του και 
επιπλέον, πεζό συνεργείο δύο (2) τουλάχιστον ατόμων με τον κατάλληλο εξοπλισμό, που θα εκτελούν τις 
περιγραφόμενες εργασίες στα Άρθρα 1 & 2 του Τεύχους Τεχνική Περιγραφή-Τιμολόγιο Μελέτης.  
4. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη Σύμβαση από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς  σχετική 
απόφαση του Αρμοδίου Δημοτικού Οργάνου. 
5. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και φέρει απόλυτα την ευθύνη για την λήψη όλων των απαιτούμενων και 
προβλεπόμενων μέτρων, που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού που απασχολεί, το οποίο θα 
φέρει και θα χρησιμοποιεί κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.), όπως επίσης και για την πρόληψη 
και αποτροπή ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο με την χρήση των κατάλληλων μέσων σήμανσης εκτέλεσης 
εργασιών. 
6. Ο ανάδοχος φέρει πλήρως και κατά απόλυτο τρόπο την ευθύνη, σε περίπτωση πρόκλησης πάσης φύσεως 
ζημιών προς τρίτους και με δική του υπαιτιότητα. 
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων μηχανημάτων και σχετικού εξοπλισμού 
για την εκτέλεση των εργασιών και να τα διατηρεί σε άριστη και απολύτως λειτουργική κατάσταση. Σε 
περίπτωση βλάβης αυτών υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους, ώστε οι εργασίες να συνεχίζονται 
απρόσκοπτα. 
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί οχήματα τα οποία θα φέρουν το σύνολο (κατά περίπτωση) των 
νομιμοποιητικών εγγράφων που σχετίζονται με την κυκλοφορία και χρήση τους (άδεια κυκλοφορίας, βεβαίωση 
ΚΤΕΟ, ασφάλιση οχήματος κλπ). 
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση ημερολογίου εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται καθημερινά από 
τον επιβλέποντα, όπως επίσης στην λήψη και διατήρηση φωτογραφικού υλικού των οδών και χώρων που θα 
εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες πριν και μετά τον καθαρισμό-αποψίλωση αυτών. Η προσκόμιση του 
ημερολογίου εργασιών και του φωτογραφικού υλικού αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από την Αρμόδια Επιτροπή και την πληρωμή του αναδόχου.     
 

Άρθρο 12ο :  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση  του 
τιμολογίου με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. όπως επίσης των απαραίτητων παραστατικών (άρθρο 11ο της παρούσης) 
με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και έπειτα από την έκδοση  του πρωτοκόλλου παραλαβής της  
Αρμόδιας Επιτροπής και της σχετικής βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών. Ο Ανάδοχος υπόκεινται σε 
όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού.  
Ειδικά και σε ότι αφορά στις εργασίες καθαρισμού – αποψίλωσης ανεπιθύμητης βλάστησης εντός ιδιωτικών 
οικοπέδων, επισημαίνεται ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη 
πραγματοποίησής τους και στον βαθμό όπου αυτό απαιτηθεί. Κάθε ιδιωτικό γήπεδο θα εμβαδομετρείται 
από Τοπογράφο της Υπηρεσίας, ώστε να υπολογίζεται ανάλογα και η πληρωμή του Αναδόχου.  
Η πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και συγκεκριμένα σε ότι αφορά στους καθαρισμούς 
ανεπιθύμητης βλάστησης στο Δημοτικό οδικό δίκτυο όπως επίσης και στα Δημοτικά γήπεδα, θα γίνει αμέσως 
μετά το πέρας των σχετικών εργασιών, δηλαδή αμέσως μετά την 20η Ιουλίου. Σε ότι αφορά στους καθαρισμούς 
ιδιωτικών γηπέδων η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου ( 31η 
Οκτωβρίου 2021) ή ενωρίτερα και αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σχετικού συμβατικού αντικειμένου (30 
στρέμματα).  
 

 
Άρθρο 13ο :  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
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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,   25/05/2021 

                                                                          ΕΛΕΓΘΗΚΕ                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
      
           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                              ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΊΣΤ. ΤΜΗΜ.                           ΑΝ/ΡΙΑ ΠΡΟΊΣΤ. ΔΝ/ΣΗΣ             
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