-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ
Δ/ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ
Αρικμόσ Μελζτθσ : 8 /2021
Σίτλοσ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΜΗΧ/ΣΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π.)»
Κ.Α. 35.6699.003
Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ : 24.787,60 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια διαφόρων αναλωςίμων υλικϊν για τα μθχανιματα κθποτεχνίασ
που διακζτει θ υπθρεςία (πάνω από εβδομιντα (70) μθχανιματα), τα οποία κα πρζπει να είναι ςυμβατά και
γνιςια αναλϊςιμα ι ανταλλακτικά τφπου stihl ι Viking, όπωσ, διάφορεσ αλυςίδεσ βενηινοπρίονων, λάμεσ και
λίμεσ για βενηινοπρίονα, διάφορεσ μεςινζηεσ, μαχαίρια χόρτου και κεφαλζσ για χορτοκοπτικά μθχανιματα,
ανταλλακτικά για κεφαλι κοπισ χορτοκοπτικοφ, ψαλίδεσ κιπου και μπουηί διαφόρων τφπων, ενϊ τα
αναλϊςιμα είδθ κερμοκθπίου είναι, δίχτυ ςκίαςθσ, διάφορα γλαςτράκια φυτωρίου, υλικό εδαφοκάλυψθσ,
πάςςαλοι ςτιριξθσ δζνδρων, διάφοροι ςωλινεσ ποτίςματοσ, νάιλον γενικισ χριςθσ, κορδόνι δενδροκομίασ
διαφόρων μεγεκϊν, διαφόρων τφπων διαχωριςτικά για παρτζρια και δίςκουσ ςποράσ 77 κζςεων από
φελιηόλ.
Αναλυτικι περιγραφι του προσ τθν προμικεια αναλωςίμων υλικϊν, δίνεται ςτα άρκρα του Τιμολογίου
Μελζτθσ, που ςυνοδεφουν τθν παροφςα .
Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ τθσ προμικειασ, μεταφοράσ και παράδοςθσ των διαφόρων αναλωςίμων
υλικϊν των μθχανθμάτων κθποτεχνίασ αλλά και του κερμοκθπίου, όπωσ προβλζπονται από τθν παροφςα
μελζτθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ του Τμιματοσ Συντιρθςθσ Ρραςίνου του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ
και Διαποντίων Νιςων.
Ο προχπολογιςμόσ του ςυνόλου τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 24.787,60 € με Φ.Ρ.Α. 24 % και κα
βαρφνει τον Κ.Α. 35.6699.003 του Δθμοτικοφ Ρροχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2021.

Κζρκυρα, 22/ 06 / 2021

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΗΑΑΓΚΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ
Ρ.Ε. ΓΕΩΡΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟΥ
ΕΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ
Δ/ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ
Αρικμόσ Μελζτθσ : 8
Τίτλοσ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΜΗΧ/ΣΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π.)»
Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ : 24.787,60 € (με Φ.Π.Α. 24%) - Κ.Α. 35.6699.003
ΤΝΟΛΟ Α+Β: 24.787,60 ΕΤΡΩ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α) Οι τιμζσ του τιμολογίου αφοροφν κάκε μονάδα είδουσ (τεμάχιο), το οποίο πλθροί τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.).
β) Σε κάκε τιμι κα περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά και θ παράδοςθ των ειδϊν ςτισ αποκικεσ τθσ
υπθρεςίασ του Τμιματοσ Συντιρθςθσ Ρραςίνου του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων, οι
νόμιμεσ κρατιςεισ και πάςα αιτοφμενθ δαπάνθ μθ ρθτϊσ αναφερόμενθ πλθν όμωσ αναγκαία για τθν πλιρθ
ζντεχνο και ςυμφϊνωσ προσ τουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ.
γ) Δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Ρ.Α.
Β’ ΣΙΜΕ ΜΟΝΑΔΑ
Για τθν προμικεια των ηθτοφμενων ειδϊν, κατά τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τθσ Συγγραφισ
Υποχρεϊςεων Σ.Υ. οι τιμζσ μονάδασ είναι οι παρακάτω:
Α. ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΗΠΟΣΕΧΝΙΑ Κ.Λ.Π.
Άρκρο 1ο
Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων τφπου stihl MS 230 61 οδθγϊν
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, αλυςίδων βενηινοπρίονων τφπου stihl MS
230 61 οδθγϊν, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ
παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 17,00 € ΔΕΚΑ ΕΡΤΑ ΕΥΩ
Άρκρο 2ο
Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων τφπου stihl MS 150Σ 56 οδθγϊν
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, αλυςίδων βενηινοπρίονων τφπου stihl
MS 150 56 οδθγϊν, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ
παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 15,00 € ΔΕΚΑ ΡΕΝΤΕ ΕΥΩ

Άρκρο 3ο
Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων τφπου stihl MS 150Σ 64 οδθγϊν
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, αλυςίδων βενηινοπρίονων τφπου stihl
MS 150 64 οδθγϊν, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ
παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 17,50 € ΔΕΚΑ ΕΡΤΑ ΕΥΩ ΚΑΙ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ
Άρκρο 4ο
Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων τφπου stihl MS 150T 72 οδθγϊν
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, αλυςίδων βενηινοπρίονων τφπου stihl
MS 150T 72 οδθγϊν, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων
τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 19,00 € ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΩ

Άρκρο 5ο
Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων τφπου stihl MS 170 50 οδθγϊν πάχουσ 1,3mm
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, αλυςίδων βενηινοπρίονων τφπου stihl MS
170 50 οδθγϊν πάχουσ 1,3mm, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ
Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 13,50 € ΔΕΚΑ ΤΙΑ ΕΥΩ ΚΑΙ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ
Άρκρο 6ο
Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων τφπου stihl MS 291 και MS 462 72 οδθγϊν πάχουσ 1,6mm
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, αλυςίδων βενηινοπρίονων, τφπου stihl
MS 291 και MS 462 72 οδθγϊν πάχουσ 1,6mm, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ
Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 20,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΩ
Άρκρο 7ο
Λίμεσ διάφορεσ τφπου stihl (150x3,2mm – 200x4mm – 200x4,8mm)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, λιμϊν διάφορων τφπου stihl (150x3,2mm
– 200x4mm – 200x4,8mm), κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ
Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 1,20 € ΕΝΑ ΕΥΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΡΤΑ
Άρκρο 8ο
Λάμα για βενηινοπρίονο τφπου stihl MS 230 μικουσ 45cm
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, λάμασ για βενηινοπρίονο τφπου stihl MS
230 μικουσ 45cm, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ
παροφςασ μελζτθσ
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 41,50 € ΣΑΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΩ ΚΑΙ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ

Άρκρο 9ο
Λάμα για βενηινοπρίονο τφπου stihl MS 170 μικουσ 35 cm με βιμα αλυςίδασ 3/8’’P & πλάτοσ αυλακιοφ
1,3mm
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, λάμασ για βενηινοπρίονο τφπου stihl MS
170 μικουσ 35 cm με βιμα αλυςίδασ 3/8’’P και πλάτοσ αυλακιοφ 1,3m, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 29,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΩ

Άρκρο 10ο
Λάμα για βενηινοπρίονο τφπου stihl MS 880 μικουσ 63 cm με βιμα αλυςίδασ .404 και πλάτοσ αυλακιοφ
1,6mm (Duromatic E)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, λάμασ για βενηινοπρίονο τφπου stihl MS
880 μικουσ 63 cm με βιμα αλυςίδασ .404 και πλάτοσ αυλακιοφ 1,6mm, (Duromatic E), κατά τα λοιπά δε
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 89,00 € ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΩ

Άρκρο 11ο
Λάμα για βενηινοπρίονο τφπου stihl MS 291 και ΜS 462 μικουσ 50 cm με βιμα αλυςίδασ 3/8’’P και πλάτοσ
αυλακιοφ 1,6mm
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, λάμασ για βενηινοπρίονο τφπου stihl MS
291 και ΜS 462 μικουσ 50 cm με βιμα αλυςίδασ 3/8’’P και πλάτοσ αυλακιοφ 1,6mm, κατά τα λοιπά δε
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 52,00 € ΡΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΩ

Άρκρο 12ο
Λάμα για βενηινοπρίονο τφπου stihl MS 150Σ μικουσ 25 cm με βιμα αλυςίδασ 1/4’’P και πλάτοσ αυλακιοφ
1,1mm
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, λάμασ για βενηινοπρίονο τφπου stihl MS
150Τ μικουσ 25 cm με βιμα αλυςίδασ 1/4’’P και πλάτοσ αυλακιοφ 1,1mm, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 25,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΡΕΝΤΕ ΕΥΩ

Άρκρο 13ο
Λάμα για βενηινοπρίονο τφπου stihl MS 150Σ μικουσ 30 cm με βιμα αλυςίδασ 1/4’’P και πλάτοσ αυλακιοφ
1,1mm
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, λάμασ για βενηινοπρίονο τφπου stihl MS
150Τ μικουσ 30 cm με βιμα αλυςίδασ 1/4’’P και πλάτοσ αυλακιοφ 1,1mm, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 26,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΩ

Άρκρο 14ο
Λάμα για βενηινοπρίονο τφπου stihl MS 150Σ μικουσ 35 cm με βιμα αλυςίδασ 1/4’’P και πλάτοσ αυλακιοφ
1,1mm
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, λάμασ για βενηινοπρίονο τφπου stihl MS
150Τ μικουσ 35 cm με βιμα αλυςίδασ 1/4’’P και πλάτοσ αυλακιοφ 1,1mm, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 28,50 € ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΕΥΩ ΚΑΙ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ
Άρκρο 15ο
τρογγυλι μεςινζηα 3,3mm τφπου stihl (ςε καροφλι 573 μζτρων)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, ςτρογγυλισ μεςινζηασ 3,3mm τφπου
stihl (ςε καροφλι 573 μζτρων), κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ
Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 100,00 € ΕΚΑΤΟ ΕΥΩ
Άρκρο 16ο
Μεςινζηα υψθλισ τεχνολογίασ με ςταυροειδζσ ςχιμα 3,3mm τφπου stihl (CF3 PRO)− (ςε καροφλι 113
μζτρων)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, μεςινζηασ υψθλισ τεχνολογίασ με
ςταυροειδζσ ςχιμα 3,3mm τφπου stihl (CF3 PRO) (ςε καροφλι 113 μζτρων), κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 53,00 € ΡΕΝΘΝΤΑ ΤΙΑ ΕΥΩ
Άρκρο 17ο
Μαχαίρι χόρτου (270mm 2F) για χορτοκοπτικό τφπου stihl FS 260 και ςετ προςαρμογισ (ροδζλααποςτάτθσ-βίδα)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, μαχαιριοφ χόρτου (270mm 2F) για
χορτοκοπτικό τφπου stihl FS 260 και ςετ προςαρμογισ (ροδζλα-αποςτάτθσ-βίδα), κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα
με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 36,00 € ΤΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΩ
Άρκρο 18ο
Κεφαλι κοπισ για χορτοκοπτικά τφπου stihl FS260-FS410, AutoCut 46-2
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, κεφαλι κοπισ για χορτοκοπτικά τφπου
stihl FS260-FS410, AutoCut 46-2, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ
Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 26,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΩ

Άρκρο 19ο
Aνταλακτικό πλαςτικό εςωτερικό (καροφλι) για κεφαλι κοπισ για χορτοκοπτικά τφπου stihl FS260−FS410,
AutoCut 46−2
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, ανταλακτικό πλαςτικό εςωτερικό
(καροφλι) για κεφαλι κοπισ για χορτοκοπτικά τφπου stihl FS260-FS410, AutoCut 46-2, κατά τα λοιπά δε
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 10,50 € ΔΕΚΑ ΕΥΩ ΚΑΙ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ

Άρκρο 20ο
Κεφαλι κοπισ για χορτοκοπτικά τφπου stihl απλι
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, κεφαλισ κοπισ για χορτοκοπτικά τφπου
stihl απλι κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ
παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 13,00 € ΔΕΚΑ ΤΙΑ ΕΥΩ
Άρκρο 21ο
Ψαλίδι κιπου τφπου stihl Bypass PG 10, κλείδωμα με το ζνα χζρι, 21,5 cm μικοσ, 230 gr βάροσ, για κλαδιά
ζωσ 20mm
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, ψαλιδιοφ κιπου τφπου stihl Bypass PG
10, κλείδωμα με το ζνα χζρι, 21,5 cm μικοσ, 230 gr βάροσ, για κλαδιά ζωσ 20mm, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα
με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 8,00 € ΟΧΤΩ ΕΥΩ

Άρκρο 22ο
Μπουηί για διάφορα μθχανιματα κθποτεχνίασ τφπου stihl (αλυςοπρίονα, χορτοκοπτικά,
μπορντουροψάλιδα, φυςθτιρεσ, γκαηομθχανζσ)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, μπουηί για διάφορα μθχανιματα
κθποτεχνίασ τφπου stihl (αλυςοπρίονα, χορτοκοπτικά, μπορντουροψάλιδα, φυςθτιρεσ, γκαηομθχανζσ), κατά
τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 6,00 € ΕΞΙ ΕΥΩ

Β. ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π.
Άρκρο 1ο
Δίχτυ ςκίαςθσ (60-65% ςκίαςθ), διαςτάςεων 6x100 μζτρα, βάρουσ 75gr/τ.μ. (ςε τ.μ.)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, διχτιοφ ςκίαςθσ (60-65% ςκίαςθ),
διαςτάςεων 6x100 μζτρα, βάρουσ 75gr/τ.μ. (ςε τ.μ.), κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο
τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τ.μ. : 0,52 € ΡΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ
Άρκρο 2ο
Γλαςτράκια φυτωρίου πλαςτικά μαλακά ςε καφζ κεραμιδί χρϊμα, φψουσ 9cm και διάμετροσ 10,5cm, με
πολλζσ τρφπεσ ςτο κάτω μζροσ για αποςτράγγιςθ (ςε τεμάχια)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, γλαςτράκια φυτωρίου πλαςτικά μαλακά
ςε καφζ κεραμιδί χρϊμα, φψουσ 9cm και διάμετροσ 10,5cm, με πολλζσ τρφπεσ ςτο κάτω μζροσ για
αποςτράγγιςθ (ςε τεμάχια), κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ
Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 0,10 € ΔΕΚΑ ΛΕΡΤΑ

Άρκρο 3ο
Γλαςτράκια φυτωρίου πλαςτικά μαλακά ςε καφζ κεραμιδί χρϊμα, 2 λίτρων, φψουσ 13cm και διάμετροσ
17cm, με πολλζσ τρφπεσ ςτο κάτω μζροσ για αποςτράγγιςθ (ςε τεμάχια)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, γλαςτράκια φυτωρίου πλαςτικά μαλακά
ςε καφζ κεραμιδί χρϊμα, 2 λίτρων, φψουσ 13cm και διάμετροσ 17cm, με πολλζσ τρφπεσ ςτο κάτω μζροσ για
αποςτράγγιςθ (ςε τεμάχια), κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ
Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 0,24 € ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΑ ΛΕΡΤΑ
Άρκρο 4ο
Τλικό εδαφοκάλυψθσ – γεωφφαςμα, μαφρο, διαςτάςεων ρολοφ 2x100 μζτρα, βάρουσ 100gr/τ.μ. (ςε τ.μ.)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, υλικοφ εδαφοκάλυψθσ – γεωφφαςμα,
μαφρο, διαςτάςεων ρολοφ 2x100 μζτρα, βάρουσ 100gr/τ.μ. (ςε τ.μ.), κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τ.μ. : 0,52 € ΡΕΝΘΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΡΤΑ
Άρκρο 5ο
Πάςςαλοσ ςτιριξθσ δζνδρων ξφλινοσ εμποτιςμζνοσ μικουσ 2,5 m και πάχουσ 5 cm με μφτθ ςτο κάτω μζροσ
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, πάςςαλου ςτιριξθσ δζνδρων ξφλινοσ
εμποτιςμζνοσ μικουσ 2,5 m και πάχουσ 5 cm με μφτθ ςτο κάτω μζροσ, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 5,00 € ΡΕΝΤΕ ΕΥΩ
Άρκρο 6ο
ωλινεσ ποτίςματοσ (τφπου Gardena Comfort Flex) 19 mm (1/2"), 50 μζτρα, εφκαμπτο που δεν τςακίηει, με
ειδικι πλζξθ με ςπείρεσ, με power grip προφίλ, με υλικό υψθλισ ποιότθτασ με ενιςχυμζνα τοιχϊματα,
αντοχι ςε πίεςθ ζωσ 25 bar, 20 χρόνια εγγφθςθ
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, ςωλινων ποτίςματοσ (τφπου Gardena
Comfort Flex) 19 mm (1/2"), 50 μζτρα, εφκαμπτο που δεν τςακίηει, με ειδικι πλζξθ με ςπείρεσ, με power grip
προφίλ, με υλικό υψθλισ ποιότθτασ με ενιςχυμζνα τοιχϊματα, αντοχι ςε πίεςθ ζωσ 25 bar, 20 χρόνια
εγγφθςθ, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ
μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 60,00 € ΕΞΘΝΤΑ ΕΥΩ
Άρκρο 7ο
ωλινεσ ποτίςματοσ (τφπου Gardena Comfort Flex) 19 mm (3/4"), 50 μζτρα, εφκαμπτο που δεν τςακίηει, με
ειδικι πλζξθ με ςπείρεσ, με power grip προφίλ, με υλικό υψθλισ ποιότθτασ με ενιςχυμζνα τοιχϊματα,
αντοχι ςε πίεςθ ζωσ 25 bar, 20 χρόνια εγγφθςθ
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, ςωλινων ποτίςματοσ (τφπου Gardena
Comfort Flex) 19 mm (3/4"), 50 μζτρα, εφκαμπτο που δεν τςακίηει, με ειδικι πλζξθ με ςπείρεσ, με power grip
προφίλ, με υλικό υψθλισ ποιότθτασ με ενιςχυμζνα τοιχϊματα, αντοχι ςε πίεςθ ζωσ 25 bar, 20 χρόνια
εγγφθςθ, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ
μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 90,00 € ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΕΥΩ

Άρκρο 8ο
ωλινεσ ποτίςματοσ 1ϋϋ+1/4ϋϋ (50 μ) ϋϋΛαρυγγωτόϋϋ
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, ςωλινων ποτίςματοσ 1ϋϋ+1/4ϋϋ (50 μ)
ϋϋΛαρυγγωτόϋϋ, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ
παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 94,00 € ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΤΕΣΣΕΑ ΕΥΩ
Άρκρο 9ο
Νάιλον γενικισ χριςθσ, διαςτάςεων 4x62 μζτρα, βάρουσ 200gr/τ.μ. περίπου, (ςε κιλά)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, νάιλον γενικισ χριςθσ, διαςτάςεων 4x62
μζτρα, βάρουσ 200gr/τ.μ. περίπου, (ςε κιλά), κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ
Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 κιλό : 3,00 € ΤΙΑ ΕΥΩ
Άρκρο 10ο
Λουκζτα διαφόρων μεγεκϊν από 40mm ζωσ 75mm (τεμάχια)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, λουκζτα διαφόρων μεγεκϊν, κατά τα
λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 (ΤΕΜΑΧΙΟ) : 9,00 € ΕΝΝΕΑ ΕΥΩ
Άρκρο 11ο
Κορδόνι δενδροκομίασ PVC, για δζςιμο φυτϊν και δζνδρων διαμζτρου 6mm, μικοσ 20 μζτρα (25 τεμάχια)
και διαμζτρου 4 mm, μικοσ 30 μζτρα (25 τεμάχια) – (ςε μικρά ρολά) – (τεμάχια)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, κορδονιοφ δενδροκομίασ PVC, για δζςιμο
φυτϊν και δζνδρων, διαμζτρου 6mm και μικουσ 20 μζτρα και διαμζτρου 4mm και μικουσ 30 μζτρα ςε μικρά
ρολά, κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ
μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 3,50 € ΤΙΑ ΕΥΩ ΚΑΙ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ
Άρκρο 12ο
Διαχωριςτικό παρτεριϊν από εμποτιςμζνθ ξυλεία, μικουσ 2 μζτρα, φψοσ 20 εκατοςτά, τα ξφλα είναι
ενωμζνα από μαλακό ςφρμα (τεμάχια)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, διαχωριςτικό παρτεριϊν από
εμποτιςμζνθ ξυλεία, μικουσ 2 μζτρα, φψοσ 20 εκατοςτά, τα ξφλα είναι ενωμζνα από μαλακό ςφρμα, κατά τα
λοιπά δε ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 6,50 € ΕΞΙ ΕΥΩ ΚΑΙ ΡΕΝΘΝΤΑ ΛΕΡΤΑ
Άρκρο 13ο
Διαχωριςτικό παρτεριϊν (πλαςτικι μπορντοφρα) από ανκεκτικό, ιςχυρό, εφκαμπτο πλαςτικό, ςε χρϊμα
γραφίτθ (γκρι ςκοφρο), ςε ρόλο μικουσ 5 μζτρων ,φψουσ 12 εκατοςτϊν και πάχουσ 4mm με 5 ςτθρίγματα
(τεμάχια)
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, διαχωριςτικό παρτεριϊν (πλαςτικι
μπορντοφρα) από ανκεκτικό, ιςχυρό, εφκαμπτο πλαςτικό, ςε χρϊμα γραφίτθ (γκρι ςκοφρο), ςε ρολό μικουσ
5 μζτρων, φψουσ 12 εκατοςτϊν και πάχουσ 4 mm με 5 ςτθρίγματα (τεμάχια) κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με
τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 49,00 € ΣΑΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΩ

Άρκρο 14ο
Δίςκοσ ςποράσ από φελιηόλ διαςτάςεων 40x60 cm, αρικμόσ κυψελϊν 77
Ρρομικεια, μεταφορά και παράδοςθ ςτισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ, δίςκου ςποράσ από φελιηόλ διαςτάςεων
40x60 cm, αρικμόσ κυψελϊν 77 (διαςτάςεισ κυψζλθσ ςε mm 50x50x60), κατά τα λοιπά δε ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Τιμι ανά 1 τεμάχιο : 2,00 € ΔΥΟ ΕΥΩ

Κζρκυρα, 22 / 06 / 2021

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΗΑΑΓΚΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ
Ρ.Ε. ΓΕΩΡΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟΥ ΕΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :24.787,60 € (με Φ.Π.Α. 24%) - Κ.Α. 35.6699.003
¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΜΗΧ/ΣΩN, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π.)¨
ΤΝΟΛΟ: 24.787,60 ΕΤΡΩ
A. ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΗΠΟΣΕΧΝΙΑ Κ.Λ.Π.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
(Ευρϊ)

ΔΑΠΑΝΗ

1

Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων
τφπου stihl MS 230 61
οδθγϊν

42675100-9

30

17,00

510,00

2

Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων
τφπου stihl MS 150T 56
οδθγϊν

42675100-9

10

15,00

150,00

3

Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων
τφπου stihl MS 150T 64
οδθγϊν

42675100-9

40

17,50

700,00

4

Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων
τφπου stihl MS 150T 72
οδθγϊν

42675100-9

10

19,00

190,00

5

Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων
τφπου stihl MS 170 50
οδθγϊν πάχουσ 1,3mm

42675100-9

35

13,50

472,50

6

Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων
τφπου stihl MS 291 και
MS 462 72 οδθγϊν πάχουσ
1,6mm

42675100-9

40

20,00

800,00

7

Λίμεσ διάφορεσ τφπου stihl
(150x3,2mm-200x4mm200x4,8mm)

44523300-5

100

1,20

120,00

8

Λάμα για βενηινοπρίονο
τφπου stihl MS 230 μικουσ
45 cm

42675100-9

5

41,50

207,50

9

Λάμα για βενηινοπρίονο
τφπου stihl MS 170 μικουσ
35 cm με βιμα αλυςίδασ
3/8’’P και πλάτοσ
αυλακιοφ 1,3mm

42675100-9

10

29,00

290,00

10

Λάμα για βενηινοπρίονο
τφπου stihl, MS 880
μικουσ 63 cm με βιμα
αλυςίδασ .404 και πλάτοσ
αυλακιοφ 1,6mm
(Duromatic E)

42675100-9

2

89,00

178,00

11

Λάμα για βενηινοπρίονο
τφπου stihl MS 291 και MS
462 μικουσ 50 cm με
βιμα αλυςίδασ 3∕ 8’’P και
πλάτοσ αυλακιοφ 1,6mm

42675100-9

10

52,00

520,00

12

Λάμα για βενηινοπρίονο
τφπου stihl MS 150Σ
μικουσ 25 cm με βιμα
αλυςίδασ 1/4’’P και
πλάτοσ αυλακιοφ 1,1mm

42675100-9

6

25,00

150,00

13

Λάμα για βενηινοπρίονο
τφπου stihl MS 150Σ
μικουσ 30 cm με βιμα
αλυςίδασ 1/4’’P και
πλάτοσ αυλακιοφ 1,1mm

42675100-9

15

26,00

390,00

14

Λάμα για βεντηινοπρίονο
τφπου stihl MS 150T
μικουσ 35 cm με βιμα
αλυςίδασ 1/4’’P και
πλάτοσ αυλακιοφ 1,1mm

42675100−9

4

28,50

114,00

15

τρογγυλι μεςινζηα
3,3mm τφπου stihl (ςε
καροφλι 573 μζτρων)

44523300−5

34

100,00

3.400,00

16

Μεςινζηα υψθλισ
τεχνολογίασ με
ςταυροειδζσ ςχιμα 3,3
mm, τφπου stihl (CFE
PRO)−(ςε καροφλι 113
μζτρων).

44523300-5

20

53,00

1.060,00

17

Μαχαίρι χόρτου (270mm
2F) για χορτοκοπτικό
τφπου stihl FS 260 και ςετ
προςαρμογισ (ροδζλααποςτάτθσ-βίδα)

44523300-5

14

36,00

504,00

18

Κεφαλι κοπισ για
χορτοκοπτικά τφπου stihl

30

26,00

780,00

44523300-5

FS260-FS410, AutoCut 46-2

19

Ανταλακτικό πλαςτικό
εςωτερικό (καροφλι) για
κεφαλι κοπισ για
χορτοκοπτικά τφπου stilh
FS260−FS410 AutoCut 46−2

44523300-5

60

10,50

20

Κεφαλι κοπισ για
χορτοκοπτικά τφπου stihl
(απλι)

44523300-5

30

13,00

390,00

21

Ψαλίδι κιπου τφπου stihl
Bypass PG 10, κλείδωμα με
το ζνα χζρι, 21,5 cm μικοσ,
230 gr βάροσ, για κλαδιά
ζωσ 20mm

44511000-5

21

8,00

168,00

22

Μπουηί για διάφορα
μθχανιματα κθποτεχνίασ
τφπου stihl (αλυςοπρίονα,
χορτοκοπτικά,
μπορντουροψάλιδα,
φυςθτιρεσ, γκαηομθχανζσ)

44523300-5

100

6,00

600,00

B.

630,00

φνολο κακαρισ αξίασ

12.324,00 €

ΦΠΑ 24%

2.957,76 €

Γενικό ςφνολο δαπάνθσ

15.281,76 €

ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π.

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
(Ευρϊ)

ΔΑΠΑΝΗ

1

Δίχτυ ςκίαςθσ (60-65%
ςκίαςθ), διαςτάςεων 6x100
μζτρα, βάρουσ 75gr/τ.μ.
(τ.μ.)

16160000-4

2.000

0,52

1.040,00

2

Γλαςτράκια φυτωρίου
πλαςτικά μαλακά ςε καφζ
κεραμιδί χρϊμα, φψουσ
9cm και διάμετροσ 10,5cm,

16160000-4

10.000

0,10

1.000,00

με πολλζσ τρφπεσ ςτο κάτω
μζροσ για αποςτράγγιςθ
(τεμάχια)
3

Γλαςτράκια φυτωρίου
πλαςτικά μαλακά ςε καφζ
κεραμιδί χρϊμα, 2 λίτρων,
φψουσ 13 cm και διάμετροσ
17 cm, με πολλζσ τρφπεσ
ςτο κάτω μζροσ για
αποςτράγγιςθ (τεμάχια)

16160000-4

4

Τλικό εδαφοκάλυψθσ –
γεωφφαςμα, μαφρο,
διαςτάςεων ρολοφ 2x100
μζτρα, βάρουσ 100gr/τ.μ.
(τ.μ.)

16160000-4

5

Πάςςαλοσ ςτιριξθσ
δζνδρων ξφλινοσ
εμποτιςμζνοσ μικουσ 2,5 m
και πάχουσ 5 cm με μφτθ
ςτο κάτω μζροσ (τεμάχια)

6

7

8

ωλινεσ ποτίςματοσ
(τφπου Gardena Comfort
Flex) 19 mm (1/2") , 50
μζτρα, εφκαμπτο που δεν
τςακίηει, με ειδικι πλζξθ με
ςπείρεσ, με power grip
προφίλ, με υλικό υψθλισ
ποιότθτασ με ενιςχυμζνα
τοιχϊματα, αντοχι ςε
πίεςθ ζωσ 25 bar, 20
χρόνια εγγφθςθ (τεμάχια)
ωλινεσ ποτίςματοσ
(τφπου Gardena Comfort
Flex) 19 mm (3/4"), 50
μζτρα, εφκαμπτο που δεν
τςακίηει, με ειδικι πλζξθ με
ςπείρεσ, με power grip
προφίλ, με υλικό υψθλισ
ποιότθτασ με ενιςχυμζνα
τοιχϊματα, αντοχι ςε
πίεςθ ζωσ 25 bar, 20
χρόνια εγγφθςθ (τεμάχια)
ωλινεσ ποτίςματοσ
1ϋϋ+1/4ϋϋ (50 μ)

2.000

0,24

480,00

2.400

0,52

1.248,00

44212400-3

70

5,00

350,00

44163000-0

4

60,00

240,00

44163000-0

6

90,00

540,00

44163000-0

2

94,00

188,00

ϋϋΛαρυγγωτόϋϋ (τεμάχια)
9

Νάιλον γενικισ χριςθσ,
διαςτάςεων 4x62 μζτρα,
βάρουσ 200gr/τ.μ.
περίπου, (κιλά)

16160000-4

150

3,00

450,00

10 Λουκζτα διαφόρων
μεγεκϊν από 40mm ζωσ
75 mm (τεμάχια)

44521210-3

50

9,00

450,00

11 Κορδόνι
δενδροκομίασ
PVC, για δζςιμο φυτϊν και
δζνδρων, διαμζτρου 6mm,
μικοσ 20 μζτρα (25
τεμάχια) και διαμζτρου
4mm, μικοσ 30 μζτρα (25
τεμάχια) - (ςε μικρά ρολά) (τεμάχια)

16160000-4

50

3,50

175,00

12 Διαχωριςτικό παρτεριϊν
από εμποτιςμζνθ ξυλεία,
μικουσ 2 μζτρα, φψοσ 20
εκατοςτά, τα ξφλα είναι
ενωμζνα από μαλακό
ςφρμα (τεμάχια)

16160000-4

50

6,50

325,00

13 Διαχωριςτικό παρτεριϊν
(πλαςτικι
μπορντοφρα)
από ανκεκτικό, ιςχυρό
εφκαμπτο πλαςτικό, ςε
χρϊμα
γραφίτθ
(γκρι
ςκοφρο), ςε ρολό μικουσ 5
μζτρων,
φψουσ
12
εκατοςτϊν και πάχουσ
4mm
με
ςτθρίγματα
(τεμάχια)

16160000-4

20

49,00

980,00

14 Δίςκοσ
ςποράσ
από
φελιηόλ διαςτάςεων 40x60
cm, αρικμόσ κυψελϊν 77
(διαςτάςεισ κυψζλθσ ςε
mm 50x50x60) – (τεμάχια)

16160000-4

100

2,00

200,00

φνολο κακαρισ αξίασ

7.666,00 €

ΦΠΑ 24%

1.839,84 €

Γενικό ςφνολο δαπάνθσ

Οι ανωτζρω τιμζσ προκφπτουν μετά από ζρευνα αγοράσ που πραγματοποιικθκε.
ΤΝΟΛΟ Α+Β: 24.787,60 ΕΤΡΩ.

9.505,84 €

Κζρκυρα, 22/06/2021

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΕΩΓΙΟΣ ΗΑΑΓΚΑΣ
Ρ.Ε. ΓΕΩΡΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟΥ ΕΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ
Δ/ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ
Αρικμόσ Μελζτθσ : 8
Τίτλοσ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΜΗΧ/ΣΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π.)»
Κ.Α. 35.6699.003
Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ : 24.787,60 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Θ παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων αφορά τθν προμικεια διαφόρων αναλωςίμων υλικϊν για τα
μθχανθμάτα κθποτεχνίασ που διακζτει θ υπθρεςία (πάνω από εβδομιντα (70) μθχανιματα), τα οποία κα
πρζπει να είναι ςυμβατά και γνιςια αναλϊςιμα ι ανταλλακτικά τφπου stihl ι Viking, όπωσ, διάφορεσ
αλυςίδεσ βενηινοπρίονων, λάμεσ και λίμεσ για βενηινοπρίονα, διάφορεσ μεςινζηεσ, μαχαίρια χόρτου και
κεφαλζσ για χορτοκοπτικά μθχανιματα, ανταλλακτικά για κεφαλι κοπισ χορτοκοπτικϊν, ψαλίδεσ κιπου,
και μπουηί διαφόρων τφπων, ενϊ τα αναλϊςιμα είδθ κερμοκθπίου είναι, δίχτυ ςκίαςθσ, διάφορα
γλαςτράκια φυτωρίου, υλικό εδαφοκάλυψθσ, πάςςαλοι ςτιριξθσ δζνδρων, διάφοροι ςωλινεσ ποτίςματοσ,
νάιλον γενικισ χριςθσ, κορδόνι δενδροκομίασ διαφόρων μεγεκϊν, διαφόρων τφπων διαχωριςτικά για
παρτζρια και δίςκουσ ςποράσ 77 κζςεων από φελιηόλ, υλικά απαραίτθτα για τθν καλι λειτουργία του
κερμοκθπίου και γενικότερα για τθν καλι, ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία του Τμιματοσ Συντιρθςθσ
Ρραςίνου του Διμου.
Θ επιλογι του αναδόχου προμθκευτι , κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ βάςει του N.4412/2016 «Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςθ τιμισ, εφόςον τα
προςφερόμενα είδθ πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ.
Ο προχπολογιςμόσ του ςυνόλου τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 24.787,60 € με Φ.Ρ.Α. 24 % και κα
βαρφνει τον Κ.Α. 35.6699.003 του Δθμοτικοφ Ρροχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2021.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
1.
2.

Ν. 3463/06 ¨Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων¨.
Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – πρόγραμμα
Καλλικράτθσ».

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

N.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το ν.4605/2019, ΦΕΚ 52/01-04-2019,
Τεφχοσ Αϋ.
Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα
Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».
Του Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) άρκρο 4, όπωσ τροποποιικθκε
με τον Ν.4072/2012 και ιςχφει.
Του Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Αϋ-27.11.1995) Ρερί δθμοςίου λογιςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν του
κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ.
Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεφχοσ Αϋ): υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ.
Του Ν.4555/2018 Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Εμβάκυνςθ τθσ
Δθμοκρατίασ Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των
Ο.Τ.Α. (Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»). Ππωσ ιςχφουν ςιμερα, κακϊσ και τισ εγκυκλίουσ που τισ
ςυνοδεφουν, όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ παροφςασ.
Το Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36 Α/9−3−2021
« Εκςυγχρονιςμόσ αποπλοίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμόςιων ςυμβάςεων
ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξει

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΟΡΙΜΟΙ - ΕΙΡΑ ΣΕΤΧΩΝ
1. «Εργοδότθσ» ι «Κφριοσ του Ζργου (ΚτΕ)» ι «Ανακζτουςα Αρχι» :
Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων, Δ/νςθ : Λεωφ. Αλεξάνδρασ 6Α, ΚΕΚΥΑ 49100
e-mail : info@corfu.gov.gr
2. «Ανάδοχοσ προμθκευτισ» ι «Ρρομθκευτισ»: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ςυνεταιριςμόσ ι ζνωςθ
προμθκευτϊν ι κοινοπραξία ςτο οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ.
3. «Δθμοπρατοφςα Αρχι» ι (ΔΑ)» και «Ανακζτουςα Αρχι»: Ο Διμοσ Κζρκυρασ.
4. «Διευκφνουςα Υπθρεςία»: Θ Δ/νςθ Επιχειρθςιακοφ Ζργου του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και
Διαποντίων Νιςων.
5. «Ρροϊςταμζνθ Αρχι»: Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων ι θ Οικονομικι Επιτροπι
κατά περίπτωςθ.
6. «Διαγωνιηόμενοσ»- « Ρροςφζρων» : Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ που κα υποβάλλει
προςφορά.
7. «Επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν» : Το αρμόδιο/α για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των
προςφορϊν όργανο/α τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και
το οποίο λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν
οργάνων τθσ διοίκθςθσ.
8. «Τεφχθ» : Τα τεφχθ τθσ μελζτθσ που αλλθλοςυμπλθρϊνονται, εν περιπτϊςει δε αςυμφωνίασ μεταξφ των
περιεχομζνων εισ αυτά όρων, κακορίηονται ωσ κάτωκι:
I. Συγγραφι Υποχρεϊςεων
II. Τιμολόγιο Μελζτθσ
III. Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ
IV. Τεχνικι Ρεριγραφι
V. Οικονομικι Ρροςφορά

9. «Σφμβαςθ» : Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία
καταρτίηεται μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ.
10. «Συμβατικό Τίμθμα» : Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ προμικεια.
11. «Επιτροπι Ραραλαβισ (Ε.Ρ.)» : Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία
εξουςιοδοτείται να εκπροςωπεί τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων, των
δικαιωμάτων ι και των εξουςιϊν που τθσ ανικουν δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν
επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Ραραδοτζων αυτισ.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΕΕΩ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Θ παραπάνω προμικεια κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ, για τισ προςφορζσ που πλθροφν τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, βάςει του N.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςθ τιμισ . Ππωσ αυτόσ τροποποιικθκε με το Ν 4782/2021−ΦΕΚ 36
Α/9−3−21

Άρκρο 5ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι/και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου που ζχουν
ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ -Μζλουσ τθσ ΕΕ και ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν
κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των
χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του ΡΟΕ, οι οποίοι ζχουν το
δικαίωμα καταςκευισ ι /και εμπορίασ των προσ προμικεια ειδϊν.

Άρκρο 6ο : ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΔΕΝ απαιτείται θ καταβολι εγγφθςθσ ςυμμετοχισ (N.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με το
Ν 4782/2021−ΦΕΚ 36 Α/ 9−3−2021

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
1. Ριςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου του τόπου όπου αςκοφν το επάγγελμά τουσ ι άλλθσ αρμόδιασ
αρχισ, όπωσ εφορίασ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ τουσ, με το οποίο κα
βεβαιϊνεται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ . (Χρόνοσ ζκδοςθσ ζωσ 30 εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ)
2.

Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία κα αναφζρεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ
(όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 8 τθσ Σ.Υ.).

3. Υπεφκυνθ διλωςθ Ν.1599/ 86 ότι :
α) Δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ
ι ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ ι δωροδοκίασ ι απάτθσ ι νομιμοποίθςθσ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ

β) Δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ
ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ
απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό
άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.
γ) Αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων και των λοιπϊν
τευχϊν τθσ μελζτθσ κακϊσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.
4. Συμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ.
Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ιςχφουν οι λόγοι αποκλειςμοφ των άρκρων 73,74 του Ν4412/2016, όπωσ αυτόσ
τροποποιικθκε με τα άρκρα 22,23 του Ν 4782/2021−ΦΕΚ 36Α/ 9−3−21
5.

Θ υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται αποδεκτι εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ
Πρόςκλθςθσ.
Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ είναι:
- φυςικά πρόςωπα
- διαχειριςτζσ ΕΡΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευκφνων ςφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ΑΕ
- ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι διαχειριςτζσ και νόμιμοι εκπρόςωποί του

6. Φορολογικι ενθμερότθτα.
7. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα.
Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά (6 και 7) γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ,
άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι τουσ.
8. Πςον αφορά τα αναλϊςιμα των μθχανθμάτων κθποτεχνίασ, αυτά κα πρζπει να είναι γνιςια, τθσ εταιρείασ
stihl ι Viking, διότι θ υπθρεςία διακζτει μόνο μθχανιματα των εν λόγω εταιρειϊν και για το λόγο αυτό κα
πρζπει να προκφπτει ότι ο προμθκευτισ είναι αντιπρόςωποσ των ηθτοφμενων εταιρειϊν.
Άρκρο 7ο : ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτο γραφείο Ρρωτοκόλλου Οικονομικισ
Υπθρεςίασ του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων ( Δ/νςθ Λ. Αλεξάνδρασ 6 Α, Τ.Κ 49100 ,
Κζρκυρα) μζχρι τθν …………./…./2021 και ϊρα …… μ.μ., ϊρα λιξθσ επίδοςθσ οικονομικϊν προςφορϊν.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ μζςα ςε ενιαίο κλειςτό φάκελο ςτθν εξωτερικι
πλευρά , του οποίου κα αναγράφονται ευκρινϊσ.
ΡΟΣ ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΚΕΚΥΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΝΤΙΩΝ ΝΘΣΩΝ
Δ/ΝΣΘ Λ. Αλεξάνδρασ 6Α, Τ.Κ 49100 , Κζρκυρα
ΡΟΣΦΟΑ για τθν προμικεια με τίτλο «……………..»
Ρροχπολογιςμοφ μελζτθσ : ………€ ( με ΦΡΑ 24%)
«Να μθν ανοιχτεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι γραμματεία»
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ πρζπει να δθλϊνει τα πλιρθ ςτοιχεία του ( ταυτότθτα για φυςικά πρόςωπα), τθν επωνυμία
και το διακριτικό τίτλο (επί νομικϊν προςϊπων, εταιρειϊν ι ςυνεταιριςμϊν), τθν ταχυδρομικι και
θλεκτρονικι διεφκυνςθ (εφόςον υπάρχει) , αρικμοφσ τθλεφϊνων και ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ.
Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει ςφραγιςμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ.

Οι ςυμμετζχοντεσ κα μποροφν να κατακζςουν προςφορά είτε για τισ ομάδεσ Α και Β μαηί, εφόςον τθροφν τισ
προχποκζςεισ, είτε για κάκε μία ομάδα ξεχωριςτά.

Άρκρο 8ο : ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Ρροςφζροντεσ για δφο (2) μινεσ από τθν υποβολι τουσ .
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

Άρκρο 9ο : ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με απόφαςθ Δθμάρχου .
Μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.

Άρκρο 10ο : ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ
Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε πζντε (5) μινεσ από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Διμου,
κατόπιν ποςοτικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου , με τθν ζκδοςθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ, εντόσ ενόσ (1)
μθνόσ από τθν παράδοςθ του ςυνόλου τθσ προμικειασ, τθρουμζνων των διαδικαςιϊν που προβλζπονται
ςτισ διατάξεισ του N.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τα άρκρα 22, 23 του Ν
4782/2021−ΦΕΚ 36Α/9−3−21
και κα γίνει ςτισ αποκικεσ του Τμιματοσ Συντιρθςθσ Ρραςίνου του Διμου.
ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΕΚΠΣΩΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Εφόςον υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ μποροφν
να επιβλθκοφν ποινικζσ ριτρεσ και ζκπτωςθ του αναδειχκζντοσ προμθκευτι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
N.4412/2016
«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τα άρκρα 22,23 του Ν 4782/2021−ΦΕΚ 36Α /
9−3−21

Άρκρο 11ο : ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο προχπολογιςμόσ του ςυνόλου τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 24.787,60 € με Φ.Ρ.Α. 24 % και κα
βαρφνει τον Κ.Α. 35.6699.003 του Δθμοτικοφ Ρροχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2021.
Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται από το Ταμείο του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων
με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ, αφοφ προθγουμζνωσ προςκομιςκοφν από το
προμθκευτι τα απαραίτθτα τιμολόγια που κα ςυνοδεφονται από τα αντίςτοιχα δελτία αποςτολισ & όλα τα
απαραίτθτα νόμιμα δικαιολογθτικά.
Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ βαρφνεται με όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ & κρατιςεισ που ιςχφουν κατά
τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ .

Άρκρο 12ο : ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν
ςυναλλακτικϊν θκϊν. Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω
οριηόμενα, αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Κζρκυρα.
Κζρκυρα, 22 / 06 / 2021
ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΕΩΓΙΟΣ ΗΑΑΓΚΑΣ
Ρ.Ε. ΓΕΩΡΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟΥ ΕΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ
Αρικμόσ Μελζτθσ ∶ 8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ:
Κ.Α. 35.6699.003
¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΜΗΧ/ΣΩN, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π.)¨
A. ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΗΠΟΣΕΧΝΙΑ Κ.Λ.Π.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων
τφπου stihl MS 230 61
οδθγϊν

42675100-9

30

2

Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων
τφπου stihl MS 150T 56
οδθγϊν

42675100-9

10

3

Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων
τφπου stihl MS 150T 64
οδθγϊν

42675100-9

40

4

Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων
τφπου stihl MS 150T 72
οδθγϊν

42675100-9

10

5

Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων
τφπου stihl MS 170 50
οδθγϊν πάχουσ 1,3mm

42675100-9

35

6

Αλυςίδεσ βενηινοπρίονων
τφπου stihl MS 291 και
MS 462 72 οδθγϊν πάχουσ
1,6 mm

42675100-9

40

7

Λίμεσ διάφορεσ τφπου
stihl
(150
×
3,2
mm−200×4mm−200×4,8
mm)

44523300-5

100

8

Λάμα για βενηινοπρίονο
τφπου stihl MS 230 μικουσ
45 cm

42675100-9

5

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
(Ευρϊ)

ΔΑΠΑΝΗ

9

Λάμα για βενηινοπρίονο
τφπου stihl MS 170 μικουσ
35 cm με βιμα αλυςίδασ
3/8’’P και πλάτοσ αυλακιοφ
1,3mm

42675100-9

10

10

Λάμα για βενηινοπρίονο
τφπου stihl MS 880 μικουσ
63 cm με βιμα αλυςίδασ
.404 και πλάτοσ αυλακιοφ
1,6mm (Duromatic E)

42675100-9

2

11

Λάμα για βενηινοπρίονο
τφπου stihl MS 291 και ΜS
462 μικουσ 50 cm με βιμα
αλυςίδασ 3/8’’P και πλάτοσ
αυλακιοφ 1,6mm

42675100-9

10

12

Λάμα για βενηινοπρίονο
τφπου stihl MS 150Τ
μικουσ 25 cm με βιμα
αλυςίδασ 1/4’’P και πλάτοσ
αυλακιοφ 1,1mm

42675100-9

6

13

Λάμα για βενηινοπρίονο
τφπου stihl MS 150Τ
μικουσ 30 cm με βιμα
αλυςίδασ 1/4’’P και πλάτοσ
αυλακιοφ 1,1mm

42675100-9

15

14

Λάμα για βενηινοπρίονο
τφπου stihl MS 150T
μικουσ 35 cm με βιμα
αλυςίδασ 1∕ 4’’P και πλάτοσ
αυλακιοφ 1,1mm

42675100-9

4

15

Στρογγυλι μεςινζηα 3,3
τφπου stihl (ςε καροφλι 537
μζτρων)

44523300−5

34

16

Μεςινζηα υψθλισ
τεχνολογίασ με
ςταυροειδζσ ςχιμα 3,3
mm, τφπου stihl (CF3 PRO)
– (ςε καροφλι 113 μζτρων)

44523300-5

20

17

Μαχαίρι χόρτου (270mm
2F) για χορτοκοπτικό τφπου
stihl FS 260 και ςετ
προςαρμογισ (ροδζλα
−αποςτάτθσ−βίδα)

44523300-5

14

18

Κεφαλι κοπισ για
χορτοκοπτικά τφπου stihl
FS260-FS410, AutoCut 46-2

44523300-5

30

19

Ανταλακτικό πλαςτικό
εςωτερικό (καροφλι) για
κεφαλι κοπισ για
χορτοκοπτικά τφπου stihl
FS260−FS410,AutoCut 46−2

44523300−5

60

20

Κεφαλι κοπισ για
χορτοκοπτικά τφπου stihl
(απλι)

44523300-5

30

21

Ψαλίδι κιπου τφπου stihl
Bypass PG 10, κλείδωμα με
το ζνα χζρι, 21,5 cm μικοσ,
230 gr βάροσ, για κλαδιά
ζωσ 20mm

44511000-5

21

22

Μπουηί για διάφορα
μθχανιματα κθποτεχνίασ
τφπου stihl (αλυςοπρίονα,
χορτοκοπτικά,
μπορντουροψάλιδα,
φυςθτιρεσ, γκαηομθχανζσ)

44523300-5

100

φνολο κακαρισ αξίασ
ΦΠΑ 24%
Γενικό ςφνολο δαπάνθσ

B. ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Κ.Λ.Π.
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Δίχτυ ςκίαςθσ (60-65%

CPV

ΠΟΟΣΗΣΑ

16160000-4

2.000

16160000-4

10.000

16160000-4

2.000

ςκίαςθ), διαςτάςεων 6x100
μζτρα, βάρουσ 75gr/τ.μ.
(τ.μ.)

2 Γλαςτράκια φυτωρίου
πλαςτικά μαλακά ςε καφζ
κεραμιδί χρϊμα, φψουσ
9cm και διάμετροσ 10,5cm,
με πολλζσ τρφπεσ ςτο κάτω
μζροσ για αποςτράγγιςθ
(τεμάχια)
3

Γλαςτράκια φυτωρίου
πλαςτικά μαλακά ςε καφζ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
(Ευρϊ)

ΔΑΠΑΝΗ

κεραμιδί χρϊμα, 2 λίτρων,
φψουσ 13 cm και διάμετροσ
17 cm, με πολλζσ τρφπεσ
ςτο κάτω μζροσ για
αποςτράγγιςθ (τεμάχια)
4

Υλικό εδαφοκάλυψθσ –
γεωφφαςμα, μαφρο,
διαςτάςεων ρολοφ 2x100
μζτρα, βάρουσ 100gr/τ.μ.
(τ.μ.)

16160000-4

2.400

5

Ράςςαλοσ ςτιριξθσ
δζνδρων ξφλινοσ
εμποτιςμζνοσ μικουσ 2,5 m
και πάχουσ 5 cm με μφτθ
ςτο κάτω μζροσ (τεμάχια)

44212400-3

70

44163000-0

4

44163000-0

6

6

7

Σωλινεσ ποτίςματοσ (τφπου
Gardena Comfort Flex) 19
mm (1/2"), 50 μζτρα,
εφκαμπτο που δεν τςακίηει,
με ειδικι πλζξθ με ςπείρεσ,
με power grip προφίλ, με
υλικό υψθλισ ποιότθτασ με
ενιςχυμζνα τοιχϊματα,
αντοχι ςε πίεςθ ζωσ 25 bar,
20 χρόνια εγγφθςθ
(τεμάχια)
Σωλινεσ ποτίςματοσ (τφπου
Gardena Comfort Flex) 19
mm (3/4"), 50 μζτρα,
εφκαμπτο που δεν τςακίηει,
με ειδικι πλζξθ με ςπείρεσ,
με power grip προφίλ, με
υλικό υψθλισ ποιότθτασ με
ενιςχυμζνα τοιχϊματα,
αντοχι ςε πίεςθ ζωσ 25 bar,
20 χρόνια εγγφθςθ
(τεμάχια)

8

Σωλινεσ ποτίςματοσ
1ϋϋ+1/4ϋϋ (50 μ)
ϋϋΛαρυγγωτόϋϋ (τεμάχια)

44163000-0

2

9

Νάιλον γενικισ χριςθσ,
διαςτάςεων 4x62 μζτρα,
βάρουσ 200gr/τ.μ. περίπου,
(κιλά)

16160000-4

150

10 Λουκζτα διαφόρων
μεγεκϊν από 40mm ζωσ 75
mm (τεμάχια)

44521210-3

50

12 Κορδόνι δενδροκομίασ PVC,
για δζςιμο φυτϊν και
δζνδρων, διαμζτρου 6mm,
μικοσ 20 μζτρα (25
τεμάχια) και διαμζτρου
4mm, μικοσ 30 μζτρα (25
τεμάχια) - (ςε μικρά ρολά) (τεμάχια)

16160000-4

50

12 Διαχωριςτικό
παρτεριϊν
από εμποτιςμζνθ ξυλεία,
μικουσ 2 μζτρα, φψοσ 20
εκατοςτά, τα ξφλα είναι
ενωμζνα
από
μαλακό
ςφρμα (τεμάχια)

16160000−4

50

13 Διαχωριςτικό
παρτεριϊν
(πλαςτικι μπορντοφρα) από
ανκεκτικό,
ιςχυρό,
εφκαμπτο πλαςτικό, ςε
χρϊμα
γραφίτθ
(γκρι
ςκοφρο), ςε ρολό μικουσ 5
μζτρων,
φψουσ
12
εκατοςτϊν και πάχουσ 4mm
με 5 ςτθρίγματα (τεμάχια)

16160000-4

20

14 Δίςκοσ ςποράσ από φελιηόλ
διαςτάςεων 40x60 cm,
αρικμόσ
κυψελϊν
77
(διαςτάςεισ κυψζλθσ ςε
mm 50x50x60) – (τεμάχια)

16160000-4

100

Σφνολο κακαρισ αξίασ
ΦΡΑ 24%
Γενικό ςφνολο δαπάνθσ

Κζρκυρα, --/--/2021

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

