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«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Κ.Α.70.05.6279.005
Προϋπολογισμός Μελέτης : 12.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην παροχή υπηρεσιών κοπής επικίνδυνων παρόδιων
δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στην επικράτεια της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, ώστε
να αποφευχθούν πιθανές δυσμενείς μελλοντικές συνέπειες από την πτώση, εκρίζωση και θραύση
δένδρων ή τμημάτων αυτών (βραχιόνων και κλάδων).
Τα δένδρα αυτά τα οποία φύονται εκατέρωθεν του Δημοτικού οδικού δικτύου έχουν αναπτυχθεί
σε πολύ μεγάλο ύψος κι είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις άρσης της
επικινδυνότητας με το καλαθοφόρο όχημα του Δήμου μας του οποίου ο βραχίονας εκτείνεται σε
μόλις δώδεκα μέτρα ύψος.
Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου αδυνατεί επίσης (λόγω έλλειψης προσωπικού) να
παράσχει εργάτη – κλαδευτή καθώς και εργάτες για την περισυλλογή των κομμένων κλάδων,
δένδρων, ενώ επίσης δεν διαθέτει το απαιτούμενο φορτηγό όχημα με αρπάγη για την περισυλλογή και
απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών κοπής.
Για την απαιτούμενη έγκριση της ανάθεσης εκτέλεσης των σχετικών εργασιών σε εξωτερικούς
αναδόχους, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, έχει αποφανθεί θετικά (αριθμ. απόφασης 44-8/20-092021 ΑΔΑ: 6Θ9946ΜΓ2Α-ΘΛ8).
Οι εργασίες κοπής ολοκλήρων ή τμήματος των δέντρων κρίνονται ως απολύτως επιβεβλημένες
για την ασφάλεια, τόσο των διερχόμενων πεζών όσο και των οχημάτων, αφού η διαπιστωμένη
επικινδυνότητα που παρουσιάζουν οφείλεται (κατά περίπτωση) σε ξήρανση, ηλικιακή παρακμή, κλίση
του κορμού και υπερβολική ανάπτυξη, παράγοντες οι οποίοι σε συνδυασμό με τα συνήθη κατά εποχή
έντονα και ενίοτε ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται στο νησί μας, καθιστούν δυνητικά
επισφαλή την χρήση του Δημοτικού οδικού δικτύου, στα σημεία τουλάχιστον όπου υφίστανται
επικίνδυνα δέντρα.
Για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει καλαθοφόρο
όχημα με δυνατότητα ανύψωσης – εκτέλεσης εργασιών κοπής, τουλάχιστον τριάντα μέτρων, με το
απαιτούμενο προσωπικό, όπως επίσης και φορτηγό όχημα μεταφοράς ωφέλιμου όγκου τεσσάρων έως
έξι κυβικών μέτρων, με αρπάγη συλλογής και φόρτωσης των φυτικών υπολειμμάτων, επίσης με το
απαιτούμενο προσωπικό.
Σημειώνεται ότι τα μέσα (βενζινοπρίονα και αναλώσιμα, όπως βενζίνη, λάδι μίξης, λάδι
αλυσίδας, αλυσίδες, λάμες κλπ) που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση των εργασιών, θα
παρέχονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα υποχρεούται και για την σήμανση της περιοχής εργασιών
και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο σύνολο της επικράτειας της Δ.Ε. Παρελίων, δηλαδή σε
Δημοτικούς δρόμους των Κοινοτήτων Κομπιτσίου, Άφρας, Κοκκινίου, Βάτου, Μαρμάρου,
Κανακάδων, Γιαννάδων, Σιναράδων και Πέλεκα ενώ για την κάλυψη των σχετικών αναγκών θα
απαιτηθούν συνολικά εικοσιπέντε (25) ημερομίσθια.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα τεσσάρων (4)
μηνών από την ανάθεση της σύμβασης.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την εκτέλεση των επεμβάσεων-εργασιών στη Δ.Ε. Παρελίων, απαιτείται η χρήση ανυψωτικούκαλαθοφόρου μηχανήματος, (χαρακτηρισμένο ως μηχάνημα έργου) ύψους εργασίας τουλάχιστον
τριάντα (30) μέτρων, καλάθι με ειδικές προδιαγραφές (όσον αφορά στην ασφάλεια) που
προβλέπονται για την ανύψωση εργαζομένων.
Το καλαθοφόρο μηχάνημα (υπηρετούμενο από χειριστή και εργάτη - κλαδευτή), που θα
χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι ευέλικτο και κατάλληλο να μετακινηθεί και να εργασθεί σε όλους
τους δρόμους της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων.
Το καλαθοφόρο μηχάνημα θα πρέπει να έχει πιστοποιητικά καταλληλότητας, δηλαδή:
1. έγκριση τύπου μηχανήματος έργου ¨καλαθοφόρου¨
2. ετήσια επιθεώρηση
3. τέλη χρήσης
4. άδεια κυκλοφορίας
5. ασφάλεια
6. άδεια χειριστή
Για την περισυλλογή και μεταφορά των κορμών, βραχιόνων και κλαδιών των δένδρων που θα
κοπούν, θα απαιτηθεί φορτηγό με γερανό και αρπάγη, (για την αποδοτική, ασφαλή και έγκαιρη
περισυλλογή και φόρτωση των φυτικών υπολειμμάτων), χωρητικότητας τεσσάρων (4) έως έξι (6)
κυβικών μέτρων, που να διαθέτει 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 και δυνατότητες.
Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση τα απαιτούμενα και
προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις κατάλληλα μέσα σήμανσης οδών και διακριτικά ασφαλείας
(κώνοι, ταινία σήμανσης κλπ), όπως επίσης και τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας (ιμάντες
πρόσδεσης, γιλέκα και κράνη - γυαλιά προστασίας κλπ) για την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο
και των διερχόμενων πολιτών.
Η κοπή των δένδρων ( ή τμήματος αυτών), θα γίνει από εξειδικευμένο εργάτη - κλαδευτή,
χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό (βενζινοπρίονα) που θα διαθέσει ο Ανάδοχος και πάντα
σύμφωνα με τις υποδείξεις Γεωπόνου της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση βλάβης των ανωτέρω οχημάτων, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση
αντικατάστασή τους από άλλα οχήματα ίδιων τουλάχιστον δυνατοτήτων, ώστε να τηρείται το
χρονοδιάγραμμα των εργασιών.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης και θα πρέπει να
ολοκληρωθούν εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την ανάθεση της Σύμβασης. Το
πρόγραμμα των εργασιών, όπως επίσης και τα ακριβή σημεία εκτέλεσης τους, με τον ακριβή
προσδιορισμό των προς κοπή δέντρων, θα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Ανάδοχο από Γεωπόνο του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
Η δαπάνη της Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.05.6279.005 του Δημοτικού
Προϋπολογισμού έτους 2021 και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Μελέτης ανέρχεται σε 12.400,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Κέρκυρα, 24/09/2021
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ.

ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΔΝ/ΣΗΣ

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

Κ.Α. 70.05.6279.005
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ
Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Προϋπολογισμός Μελέτης : 12.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα μέτρησης παροχής υπηρεσιών και συγκεκριμένα την
ημερήσια δαπάνη, η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, όπως επίσης και τα
προβλεπόμενα στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
β)Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνεται η ημερήσια δαπάνη (εργασία έξι ωρών) για τη χρήση του
ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος με τον χειριστή του και με τον εργάτη κλαδευτή του, όπως
επίσης και τη χρήση φορτηγού μεταφοράς των φυτικών υπολειμμάτων, οι νόμιμες κρατήσεις και πάσα
απαιτούμενη δαπάνη, μη ρητώς αναφερόμενη, πλην όμως αναγκαία, για την πλήρη, έντεχνο και
συμφώνως προς τους σχετικούς όρους, εκτέλεση της Σύμβασης.
Β’ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΑΡΘΡΟ
Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της παροχής υπηρεσιών και η
ενδεικτική τιμή μονάδας μέτρησης, η οποία προέκυψε έπειτα από την προβλεπόμενη έρευνα αγοράς.
Άρθρο 1ο
Ημερήσια δαπάνη παροχής υπηρεσιών κοπής δέντρων, με χρήση ανυψωτικού καλαθοφόρου
μηχανήματος και απομάκρυνσης φυτικών υπολειμμάτων με χρήση φορτηγού οχήματος.
Παροχή υπηρεσιών κοπής επικίνδυνων δέντρων, είτε ολόκληρων, είτε τμήματος αυτών, δηλαδή
βραχιόνων ή και κλάδων, με χρήση ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος, με δυνατότητα ανύψωσης –
εργασίας κοπής στο ύψος των τριάντα (30) μέτρων τουλάχιστον, το πλήρωμα του οποίου θα
αποτελείται κατ΄ελάχιστον από εξειδικευμένο χειριστή που θα φέρει όλα τα σχετικά έγγραφα
πιστοποίησης και από κλαδευτή – εργάτη ο οποίος θα πραγματοποιεί τις τομές κοπής.
Η κοπή των δέντρων θα πραγματοποιείται έπειτα από σχετική υπόδειξη Γεωπόνου του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και θα αφορά δέντρα τα οποία φύονται εκατέρωθεν Δημοτικών
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οδών, η κατάσταση των οποίων ( νέκρωση, ελλιπής στήριξη, ύψος, διαμόρφωση κλπ) διαπιστώνεται
ότι εγκυμονεί κινδύνους για την ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου.
Της κοπής των δέντρων, θα ακολουθεί φόρτωση και απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων που θα
προκύψουν, με χρήση φορτηγού οχήματος, ωφέλιμης χωρητικότητας τεσσάρων (4) έως έξι (6)
κυβικών μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβασή του, ενώ υποχρεωτικά θα πρέπει να
φέρει αρπάγη συλλογής – φόρτωσης των φυτικών υπολειμμάτων προκειμένου η εργασία να
ολοκληρώνεται γρήγορα και αποδοτικά, ώστε η οδός να παραδίδεται το ταχύτερο δυνατό στην
κυκλοφορία. Το φορτηγό θα υπηρετείται κατ΄ελάχιστον από ένα οδηγό – χειριστή.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συλλέγει, να φορτώνει, να μεταφέρει και να εναποθέτει το φυτικό υλικό –
προϊόν της κοπής των δέντρων σε κατάλληλο χώρο με δική του ευθύνη.
Στην ενδεικτική τιμή μονάδας που προσδιορίζεται κάτωθι και αφορά στην ημερήσια αποζημίωση
παροχής υπηρεσιών κοπής για έξι (6) ώρες εργασίας, συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη εκτέλεσης των
ανωτέρω εργασιών, πληρωμή – ασφάλιση των εργαζομένων, το κόστος λειτουργίας των απαραίτητων
μηχανημάτων, η δαπάνη σήμανσης της περιοχής εργασιών, το κόστος συλλογής, φόρτωσης και
εναπόθεσης των υπολειμμάτων, όπως επίσης και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την ορθή, έγκαιρη
και ασφαλή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας, στα όρια της Δ.Ε. Παρελίων.
Ενδεικτική τιμή μονάδας (ημερήσια δαπάνη παροχής υπηρεσιών κοπής επικίνδυνων δέντρων) :
400 ευρώ (τετρακόσια ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κέρκυρα, 24 / 09 / 2021

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ.

ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΔΝ/ΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Προϋπολογισμός Μελέτης : 12.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Κ.Α. 70.05.6279.005

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟ

ΤΙΜΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΗΤΑ

ΜΟΝ.

Ημερήσια δαπάνη παροχής υπηρεσιών
κοπής δέντρων, με χρήση ανυψωτικού
καλαθοφόρου
μηχανήματος
και
απομάκρυνσης φυτικών υπολειμμάτων ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
με χρήση φορτηγού οχήματος.

25

ΔΑΠΑΝΗ

(ευρώ)

(ευρώ)

400,00

10.000,00

(CPV: 77341000-2)
Σύνολο καθαρής αξίας

10.000,00

ΦΠΑ 24%

2.400,00

Γενικό σύνολο δαπάνης

12.400,00

Οι ανωτέρω τιμές προήλθαν από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε.

Κέρκυρα, 24 / 09 / 2021

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ.

ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΔΝ/ΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Προϋπολογισμός Μελέτης : 12.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟ

ΤΙΜΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΗΤΑ

ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ

(ευρώ)
1

Ημερήσια δαπάνη παροχής υπηρεσιών
κοπής δέντρων, με χρήση ανυψωτικού
καλαθοφόρου
μηχανήματος
και
απομάκρυνσης φυτικών υπολειμμάτων ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
με χρήση φορτηγού οχήματος.

(ευρώ)

25

(CPV: 77341000-2)
Σύνολο καθαρής αξίας
ΦΠΑ 24%
Γενικό σύνολο δαπάνης

Κέρκυρα,

/

/2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Προϋπολογισμός Μελέτης : 12.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Κ.Α. 70.05.6279.005

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσιών κοπής επικίνδυνων
παρόδιων δέντρων στην Δημοτική Ενότητα Παρελίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων
Νήσων. Συγκεκριμένα απαιτείται η εκτέλεση εργασιών που αφορούν στην κοπή ολόκληρων δέντρων
ή τμημάτων αυτών, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα που παρουσιάζουν λόγω της κατάστασής
τους και η οποία έχει διαπιστωθεί από Γεωπόνο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Στις
προβλεπόμενες εργασίες συμπεριλαμβάνεται και η απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων.
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 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, με κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 12.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24 %) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.05.6279.005 (χρηματοδότηση Ι.Π.) του Δημοτικού
Προϋπολογισμού για το έτος 2021. Αναλυτική περιγραφή των σχετικών εργασιών και τους ύψους της
δαπάνης που θα βαρύνει τον σχετικό 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΄ και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον
Ν.4782/2021.
4. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011)
άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει.
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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 ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ
1. «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή» :
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Δ/ΝΣΗ Λ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ 49100 ,
Κέρκυρα e-mail : info@corfu.gov.gr
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 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» ή « Προσφέρων» : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει
προσφορά.
7. «Τεύχη Διαγωνισμού»:Τα τεύχη της μελέτης που αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των
περιεχομένων εις αυτά όρων, καθορίζεται η προτεραιότητα αυτών ως κάτωθι:

1. Συγγραφή Υποχρεώσεων
2. Τιμολόγιο Μελέτης
3. Προϋπολογισμός Μελέτης
4. Τεχνική Έκθεση
8. «Σύμβαση» : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
9. «Συμβατικό Τίμημα» : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
10. «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 4ο :ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ
Η επιλογή του Αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, βάσει του
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N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και της υπ΄αρίθμ.
σχετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
ΑΡΘΡΟ 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.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού
παρακάτω δικαιολογητικά εις διπλούν:

τα

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 κοπής δέντρων. 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.
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.
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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 οχημάτων,
μηχανημάτων και μέσων, όπως επίσης και το απαραίτητο προσωπικό για την άρτια εκτέλεση των
εργασιών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 της παρούσης και στο αντίστοιχο άρθρο του Τεύχους ΄
Τιμολόγιο Μελέτης ΄.
Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην διάθεση από τον υποψήφιο ανάδοχο ενός (1)
τουλάχιστον καλαθοφόρου – ανυψωτικού μηχανήματος με δυνατότητα ανύψωσης – εργασίας τριάντα
(30) μέτρων τουλάχιστον και ενός (1) τουλάχιστον φορτηγού οχήματος χωρητικότητας 4-6 κυβικών
μέτρων, εφοδιασμένο με αρπάγη, όπως επίσης ότι τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά και ο
εξοπλισμός αυτών, διαθέτουν όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που προβλέπονται από την
σχετική Νομοθεσία σχετικά με την κυκλοφορία, πιστοποίηση και ασφαλή χρήση τους (άδεια
κυκλοφορίας, πιστοποιήσεις, ασφάλιση, Κ.Τ.Ε.Ο. κλπ).
Ειδικότερα και σε ότι αγορά το προσωπικό που θα απασχοληθεί, θα πρέπει να γίνεται ρητή
αναφορά σχετικά με το ότι διαθέτει το σύνολο των προβλεπομένων από τη σχετική Νομοθεσία,
νομιμοποιητικών εγγράφων σχετικά με την οδήγηση και χρήση των οχημάτων – μηχανημάτων που θα
χρησιμοποιηθούν.
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 ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Προϋπολογισμού μελέτης : 12.400,00€ ( 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.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ανάθεση της Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με απόφαση Δημάρχου .
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
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Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης και περάτωσης των σχετικών εργασιών
ορίζεται το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών από την ανάθεση της Σύμβασης, ή το χρονικό
διάστημα από την ανάθεση της Σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτής
στην περίπτωση που αυτό ολοκληρωθεί σε χρόνο μικρότερο των τεσσάρων μηνών και πάντα
σύμφωνα με τις υποδείξεις και τον προγραμματισμό της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
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 και
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον Ν.4782/2021 η οποία θα πιστοποιεί και θα παραλαμβάνει τις
γενόμενες εργασίες, βάσει βεβαιώσεως καλής εκτέλεσης από τον επιβλέποντα - επόπτη της Σύμβασης.
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.
ΑΡΘΡΟ 10ο: 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. Ο ανάδοχος υποχρεούται
να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1), κατάλληλο καλαθοφόρο όχημα, το οποίο θα φέρει ανυψωτικό
βραχίονα (μπούμα), με καλάθι εργασίας, ύψους τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρων, με τον χειριστή του
και εργάτη - κλαδευτή, ο οποίος θα φέρει κατάλληλο και πλήρη εξοπλισμό, όπως επίσης και ένα (1)
τουλάχιστον φορτηγό χωρητικότητας τεσσάρων έως έξι κυβικών μέτρων, εφοδιασμένο με αρπάγη, με
τον χειριστή αυτού, για την εκτέλεση των περιγραφομένων εργασιών στο Άρθρο 1 του τεύχους
Τιμολόγιο Μελέτης, όπως επίσης και στο τεύχος Τεχνική Περιγραφή.
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 δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη Σύμβαση από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς
σχετική απόφαση του Αρμοδίου Δημοτικού Οργάνου.
4.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.
5.Ο ανάδοχος φέρει πλήρως και κατά απόλυτο τρόπο την ευθύνη, σε περίπτωση πρόκλησης πάσης
φύσεως ζημιών προς τρίτους και με δική του υπαιτιότητα.
6.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.
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7.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, σχετικές πιστοποιήσεις, ασφάλιση οχήματος κλπ).
8.Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση ημερολογίου εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται
καθημερινά από τον επιβλέποντα, όπως επίσης στην λήψη και διατήρηση φωτογραφικού υλικού
των σημείων και χώρων που θα εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες πριν και μετά την κοπή των
επικίνδυνων δέντρων. 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.
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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.
ΑΡΘΡΟ 12ο : 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 13ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.
Κέρκυρα, 24 / 09 / 2021
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ.

ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΔΝ/ΣΗΣ

