
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
  ΑΡ. ΜΕΛ. 31/2022   

 
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 

 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ  ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ » 
 

Κ.Α. 35.6279.022  Προϋπολογισμός Μελέτης: 12.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
 

            Η τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες κλαδεμάτων υψηλών δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στη Δ.Ε. 

Παρελίων , του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,  ώστε να αποφύγουμε μεταγενέστερα προβλήματα 

λόγω πιθανής πτώσης κλαδιών. 

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

Δήμου μας το οποίο φθάνει σε έκταση βραχίονα μόλις στα δώδεκα (12) μέτρα ύψος.   

       Το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου αδυνατεί επίσης λόγω μείωσης του εργατικού προσωπικού (λόγω συνταξιοδοτήσεων 

και μη εξειδικευμένου προσωπικού) να παρέχει εργάτη – κλαδευτή καθώς και εργάτες για την περισυλλογή των κομμένων 

κλάδων, όπως και μεγάλου φορτηγού οχήματος με αρπάγη και οδηγό. 

       Αρκετά από αυτά τα δένδρα εγκυμονούν κινδύνους από πιθανό σπάσιμο και πτώση των κλάδων τους, (πολλές φορές 

και ξερών) λόγω και των ακραίων καιρικών συνθηκών. 

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

ασφάλεια, τόσο των διερχόμενων πεζών όσο και των οχημάτων. 

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

αναλώσιμα, όπως βενζίνη, λάδι μίξης, λάδι αλυσίδας, αλυσίδες, λάμες και ότι άλλο απαιτείται) που χρειάζονται, θα 

παρέχονται από τον ανάδοχο των εργασιών, ο οποίος θα αναλαμβάνει και την σήμανση της περιοχής της εκάστοτε 

εργασίας (για να μην βρίσκονται παρκαρισμένα οχήματα στο χώρο εργασιών). 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΟΣΜΟΣ 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2022 
 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ  ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ» 

Κ.Α.35.6279.022  Προϋπολογισμός Μελέτης : 12.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

                          

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ   
 

            Η τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες κλαδεμάτων υψηλών δένδρων με χρήση καλαθοφόρου 

οχήματος στη Δ.Ε. Παρελίων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,  ώστε να 

αποφύγουμε μεταγενέστερα προβλήματα λόγω πιθανής πτώσης κλαδιών. 

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

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

ύψος.   

       Το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου αδυνατεί επίσης λόγω μείωσης του εργατικού προσωπικού 

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

και εργάτες για την περισυλλογή των κομμένων κλάδων, όπως και μεγάλου φορτηγού οχήματος με 

αρπάγη και οδηγό. 

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

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

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

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

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

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

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

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

στο χώρο εργασιών). 

    Παρακάτω αναφέρουμε στη Δ.Ε. Παρελίων τα σημεία, όπου θα γίνουν οι εργασίες κλαδέματος 

υψηλών δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος (με τον χειριστή του και εργάτη κλαδευτή) με 

δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρα και στη συνέχεια η απομάκρυνση των 

κομμένων κλάδων, με φορτηγό μεταφοράς (4 έως 5 κυβικών) με αρπάγη (για άμεση και εύκολη 

απομάκρυνση): 
 

1. κλάδεμα τεσσάρων υψηλών δένδρων, ύψους περίπου 25 μέτρων που βρίσκονται στη Δ.Κ. 

Άφρας  (3 ημερομίσθια) 

2. κλάδεμα  δύο υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Αγίου 

Ιωάννη  (2 ημερομίσθια) 

3. κλάδεμα  δύο υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Κανακάδων 

(1 ημερομίσθιο) 

4. κλάδεμα  δύο υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Μαρμάρου 

(2 ημερομίσθια) 

5. κλάδεμα  ενός υψηλού δένδρου, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Βάτου (1 

ημερομίσθιο) 



6. κλάδεμα  τριών υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Γιαννάδων (3 ημερομίσθια) 

7. κλάδεμα  δύο υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Κοκκινίου 

(2 ημερομίσθια) 

8. κλάδεμα  δύο υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Κομπιτσίου 

(2 ημερομίσθια) 

9. κλάδεμα  εννιά υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. 

Σιναράδων (7 ημερομίσθια) 

10. κλάδεμα  δύο υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Πέλεκα (2 

ημερομίσθια) 

ΣΥΝΟΛΟ:  25 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 
 

   Επισημαίνεται ότι μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών εάν προκύψει κάποιο επείγον 

περιστατικό για το κλάδεμα δένδρου, που δεν μπορεί ο Δήμος να παρέμβει με τα δικά του μέσα, το 

ανωτέρω πρόγραμμα εργασιών θα τροποποιηθεί ανάλογα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου γεωπόνου 

του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου. 

  

                                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Για την επίτευξη κι αποπεράτωση των επεμβάσεων-εργασιών στη Δ.Ε. Παρελίων,   απαιτείται  χρήση 

ανυψωτικού-καλαθοφόρου μηχανήματος, (χαρακτηρισμένο ΜΕ) ύψους εργασίας τουλάχιστον 

τριάντα (30) μέτρων, καλάθι με ειδικές προδιαγραφές (όσον αφορά την ασφάλεια) που προβλέπονται 

για την ανύψωση εργαζομένων. 

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

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

Δήμου μας. 

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

1. έγκριση τύπου μηχανήματος ¨καλαθοφόρου¨ 

2. ετήσια επιθεώρηση 

3. τέλη χρήσης  

4. άδεια κυκλοφορίας  

5. ασφάλεια  

6. άδεια χειριστή 

       

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

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

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

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

όπως: 

1. άδεια οδηγού φορτηγού με αρπάγη 

2. άδεια χειριστή 

3. έγκριση τύπου φορτηγού με αρπάγη 

4. ασφάλεια 

5. ΚΤΕΟ 

6. άδεια κυκλοφορίας 

 

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

ανωτέρω χαρακτηριστικά.  

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

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

εργαζομένων. 



   Το κλάδεμα των δένδρων θα γίνει από εργάτη - κλαδευτή, με τον κατάλληλο εξοπλισμό 

(βενζινοπρίονα) που θα διαθέσει ο ανάδοχος των εργασιών και με την σύμφωνη γνώμη κι υποδείξεις 

γεωπόνου του Δήμου, μέχρι του σημείου που να μπορούν να ελέγχονται τα δένδρα (που απαιτούν 

κλάδεμα)  τα επόμενα από την παρέμβαση χρόνια με καλαθοφόρο όχημα του Δήμου. 

      Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών υπολογίζεται σε  ημερομίσθια, είκοσι πέντε (25) για τις 

εργασίες κλαδεμάτων στη Δ.Ε. Παρελίων. 
    Οι εργασίες θα μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης και θα πρέπει να 

ολοκληρωθούν το πολύ σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

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

Πρασίνου και τονίζεται ότι τα οχήματα – μηχανήματα,  που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να 

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

χρησιμοποιηθούν ανάλογα, κατά τη κρίση που υπεύθυνου Γεωπόνου. 

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

     

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

έτος 2022 με Κ.Α. 35.6279.022 που ο προϋπολογισμός του αντίστοιχου έργου ανέρχεται σε 

12.400,00€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 ΑΡ. ΜΕΛ. : 31 /2022  

   

Κ.Α. 35.6279.022  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  

                                   ΔΕΝΔΡΩΝ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ» 

Προϋπολογισμός Μελέτης : 12.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

                   

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ   
 

Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα είδους (ημερήσια δαπάνη), το οποίο πληροί τις 

τεχνικές προδιαγραφές της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 

β) Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνεται η ημερήσια δαπάνη (6 ώρες) για τη χρήση του ανυψωτικού 

καλαθοφόρου μηχανήματος με τον χειριστή του και με τον εργάτη κλαδευτή του, και τη χρήση 

φορτηγού μεταφοράς, ανάλογα την περίπτωση, σε όποια εργασία απαιτείται, οι νόμιμες κρατήσεις 

και πάσα αιτούμενη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη έντεχνο και 

συμφώνως προς τους όρους εκτέλεσης της μίσθωσης. 

 

Β’ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Για την χρήση των ζητούμενων ειδών, κατά τις προδιαγραφές της μελέτης και της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων  Σ.Υ. οι τιμές μονάδας είναι οι παρακάτω: 

 

Άρθρο  1
ο
    

Ημερήσια δαπάνη για χρήση  ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος (με δυνατότητα ανύψωσης 30 

μέτρων) με τον χειριστή του και με τον εργάτη κλαδευτή (καλαθοφόρο όχημα με δυνατοτητα 

ανύψωσης τουλάχιστον 30 μέτρα) και φορτηγού μεταφοράς (4 έως 5 κυβικών) με αρπάγη με τον 

χειριστή του. 

Χρήση ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος  με δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον τριάντα 

(30) μέτρα, με τον χειριστή του και με τον εργάτη κλαδευτή του, για την κοπή και κλάδεμα ξερών και 

επικίνδυνων κλάδων σε υψηλόκορμα δένδρα και προσβεβλημένων από το κόκκινο σκαθάρι, 

φοινίκων και  χρήση φορτηγού μεταφοράς (4 έως 5 κυβικών)  με αρπάγη, με τον χειριστή του, για 

την περισυλλογή  των κλάδων και του φυτικού υλικού που θα προκύψει από το κλάδεμα ή την κοπή 

ξερών και υψηλών επικίνδυνων δένδρων και προσβεβλημένων από το κόκκινο σκαθάρι, φοινίκων σε 

διάφορα σημεία της Δ.Ε. Παρελίων, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος 

Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     

Τιμή δαπάνης ανά  1 ημέρα (6 ώρες) 
 
:  400,00 €   ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 
 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
  ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2022 
 

                                                                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Κ.Α.   35.6279.022    ¨ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ  ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ  
                                     ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ¨ 
 

A΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

        
 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (6 ΩΡΕΣ)  ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑΤΗ ΚΛΑΔΕΥΤΗ 
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (4 ΕΩΣ 5 
ΚΥΒΙΚΩΝ) ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ 

         (CPV: 77341000-2) 

Η/Δ 25     400,00      10.000,00€ 

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.  
ΣΥΝΟΛΟ:      12.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
 
                                                                                                                             

   

   

   

   
                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ  
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   
 ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2022  
 

 
ΤΙΤΛΟΣ:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΔΕΝΔΡΩΝ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΠΑΡΕΛΙΩΝ» 

Κ.Α.35.6279.022 Προϋπολογισμός Μελέτης : 12.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

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

οχήματος, σε διάφορες περιοχές στη Δ.Ε. Παρελίων. 

  Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται ένας τύπος καλαθοφόρου οχήματος, και φορτηγού όπως περιγράφονται 

παρακάτω: 

    Αναφέρουμε στη Δ.Ε. Παρελίων τα σημεία, όπου θα γίνουν οι εργασίες κλαδέματος ή κοπής υψηλών ξερών και 

επικίνδυνων δένδρων ή προσβεβλημένων υψηλών φοινίκων από το κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι με χρήση καλαθοφόρου 

οχήματος (με τον χειριστή του και εργάτη κλαδευτή) με δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρα και στη 

συνέχεια η απομάκρυνση των κομμένων κλάδων, φοινικόφυλλων και κορμών με φορτηγό μεταφοράς (4 εως 5 κυβικών) 
με αρπάγη (για άμεση και εύκολη απομάκρυνση). 

1. κλάδεμα τεσσάρων υψηλών δένδρων, ύψους περίπου 25 μέτρων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Άφρας  (3 ημερομίσθια) 

2. κλάδεμα  δύο υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Αγίου Ιωάννη  (2 

ημερομίσθια) 

3. κλάδεμα  δύο υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Κανακάδων (1 ημερομίσθιο) 

4. κλάδεμα  δύο υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Μαρμάρου (2 ημερομίσθια) 

5. κλάδεμα  ενός υψηλού δένδρου, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Βάτου (1 ημερομίσθιο) 

6. κλάδεμα  τριών υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Γιαννάδων (3 ημερομίσθια) 

7. κλάδεμα  δύο υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Κοκκινίου (2 ημερομίσθια) 

8. κλάδεμα  δύο υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Κομπιτσίου (2 ημερομίσθια) 

9. κλάδεμα  εννιά υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Σιναράδων (7 ημερομίσθια) 

10. κλάδεμα  δύο υψηλών δένδρων, ύψους 25 περίπου μέτρων, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Πέλεκα (2 ημερομίσθια) 

 

ΣΥΝΟΛΟ:  25 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 
Ο προϋπολογισμός των εργασιών, ανέρχεται σε 12.400,00 €  περιλαμβανομένου   ΦΠΑ 24 % για τις εργασίες που θα 

γίνουν σε διάφορες περιοχές στη Δ.Ε. Παρελίων  με Κ.Α. 35.6279.022. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

     1.   Του  Ν. 3463/06  ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨.  

2.   Του N.3852/10  ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης¨    

3.   Του N.4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019 ( ΦΕΚ 52/1-4-2019 ΤΕΥΧΟΣ Α΄). 

4.   Του Ν.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. 

6.   Του Ν. 2362/23-11-1995 ( ΦΕΚ 247/ Α΄-27 /11/1995 ) περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις. 



7.   Του Ν 4071/12 (ΦΕΚ 85/11-4-12 Τεύχος Α): Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση . Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/5Β/ΕΚ, Άρθρο 6 : Ρυθμίσεις για το σύστημα 

διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών. 

8.   Του N. 4281/2014 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τεύχος Α΄): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

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. Toυ Ν. 4782∕ ΦΕΚ Α 36 ∕ 9.3.2021 

 Όπως ισχύουν σήμερα , καθώς και τις εγκύκλιους  που τις συνοδεύουν, όπως αυτές ισχύουν κατά την     ημερομηνία 

έγκρισης της παρούσας . 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο :   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

         Η  χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους  και η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 35.6279.022 ποσού 

12.400,00 €    με Φ.Π.Α. 24  % και τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΔΕΝΔΡΩΝ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ» του δημοτικού προϋπολογισμού 

για το έτος 2022. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ   
Η παραπάνω υπηρεσία θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του N.4412/2016 και της 

υπ’ αρίθμ. 46-14/11-10-2022 (ΑΔΑ: 66ΣΚ46ΜΓ2Α-ΚΘΟ)  απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.   

 

Άρθρο 5ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που   προσδιορίζεται βάση  τιμής . 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορές είτε για την ομάδα εργασιών Α΄ ή ομάδα εργασιών Β΄, ξεχωριστά, 

είτε και για τις δύο ομάδες μαζί, εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις.  
 
Άρθρο 6ο :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής για την απ' ευθείας ανάθεση στην παροχή υπηρεσιών συμφώνα με το άρθρο 2 και 25 Ν.4412∕2016 , 

έχουν: 

 1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι  φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε: 

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΑΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση  δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του  σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 

της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ` της παρούσας παραγράφου και έχουν  συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης  δημοσίων συμβάσεων. 

 2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του  σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις  οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες 

αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις  υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει 

τις εν λόγω συμφωνίες  μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και  

τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

 

Άρθρο 7ο : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα του άρθρου 73 παρ.1 & 2 Ν.4412/2016 

 

Άρθρο 8ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Ως  κριτήρια επιλογής ορίζονται : 

A. Καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας: 
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 και το 

ειδικό επάγγελμά τους . (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους).  
B. Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια:  

Δεν απαιτείται 
Γ.   Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα:  

Δεν απαιτείται 
              



Άρθρο 9ο:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ &  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

A. Επί ποινή αποκλεισμού   τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1 . Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση 

νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α., ως 

απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 

2. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

   Β. Επίσης πρέπει να καταθέσουν ως  απόδειξη των κριτηρίων επιλογής  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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 και το 

ειδικό επάγγελμά τους  . (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους).  
2. Για την Α Ομάδα εργασιών απαιτείται:  

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

1. Έγκριση τύπου μηχανήματος ¨καλαθοφόρου¨ 

2. Ετήσια επιθεώρηση 

3. Τέλη χρήσης  

4. Άδεια κυκλοφορίας  

5. Ασφάλεια  

6. Άδεια χειριστή 

      Β. Το φορτηγό θα πρέπει να έχει πιστοποιητικά καταλληλότητας, δηλαδή: 

       1. Άδεια οδηγού φορτηγού με αρπάγη 

       2. Άδεια χειριστή 

       3. Έγκριση τύπου φορτηγού με αρπάγη 

       4. Ασφάλεια 

       5. ΚΤΕΟ 

       6. Άδεια κυκλοφορίας 

 

3. Υπεύθυνες δηλώσεις : 1. Ότι όποιο μηχάνημα – όχημα για κάποιο λόγο δεν μπορεί να    εργασθεί θα αντικαθίσταται 

ΑΜΕΣΑ, 2. Ότι ο Εργολάβος διαθέτει όλο τον μικροεξοπλισμό (πριόνια, αναλώσιμα αυτών, σχοινιά, ιμάντες, κώνοι 

ασφαλείας, ταινία σήμανσης κ.λ.π.), 3. Ότι θα τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ασφάλεια των χειριστών και 

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

της υπηρεσίας. 5. Θα μεριμνά για τη οριοθέτηση και σήμανση της περιοχής όπου θα εκτελούνται εργασίες, ώστε να 

μην υπάρχουν παρκαρισμένα οχήματα. 6. Το προσωπικό που θα απασχολεί ο εργολάβος θα είναι ασφαλισμένο για το 

αντικείμενο του κλαδευτή, χειριστών οδηγών κ.λ.π. (με προϋπηρεσία)  και θα αποδεικνύεται με Α.Π.Δ. 

 
Άρθρο 10ο :  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ( Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6
Α
, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα) μέχρι την 

…………./…./2022 και ώρα …… μ.μ , ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στην εξωτερική πλευρά , του 

οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς.  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ Λ. Αλεξάνδρας 6
Α
, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα 

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

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

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή γραμματεία» 

 Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του ( ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την επωνυμία και το 

διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων,  εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση 

(εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας. 

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.  

 
Άρθρο 11ο  :  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η  προθεσμία για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας καθορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης. 



Άρθρο 12Ο :  ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ 

1.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

2.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση 

της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον 

προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. [2] 

3.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

4.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 
Άρθρο 13Ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η εποπτεία και η παραλαβή των εργασιών  θα πραγματοποιηθεί  από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης 

Πρασίνου, τηρουμένων των διαδικασιών που  προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 219 και του άρθρου 220 (περί 

απόρριψη παραδοτέου και αντικατάσταση) του N.4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

 
Άρθρο 14ο :  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η πληρωμή του αναδόχου  θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και  Διαποντίων Νήσων, με την 

εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την  οριστική παραλαβή  των υπηρεσιών και την έκδοση των  

βεβαιώσεων  παραλαβής και καλής εκτέλεσης . 

 Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις .  

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης . 

Άρθρο 15Ο :  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

 αρμόδιου  οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με 

τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 

συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. 

δ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν 

προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του 

παρόντος. 

2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις περ. γ’ και δ’ της παρ. 1, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για 

τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως 

όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος 

να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

3.Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 Α. Γενικές Υποχρεώσεις  
1.  Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από 

τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής  νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 



της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις  ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται  στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α`. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 

ελέγχεται και  βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις  αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της  αρμοδιότητάς τους. 

 2. Οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα  επιθεωρήσεων και ελέγχων του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ.  113/2014 (Α` 180) και του Σώματος Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και  Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α` 167), εφόσον πληρούν τα 

ειδικότερα κριτήρια που  ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. 

 3. Η υποχρέωση της παραγράφου 2: 

 (α) επισημαίνεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 53 και 

 (β) αποτελεί ειδικό όρο της σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 130. 

4. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα 

κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες 

διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης  

παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα 

στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). 

 
Άρθρο 17ο :  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. 

                                                                                        ΚΕΡΚΥΡΑ 06-09-2022 
 
                      

       Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                                          Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  Δ/ΝΣΗΣ 
       ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ                    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

  
                       ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                              ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ                                                                 ΠΕ Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ∕ΚΩΝ                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 ΑΡ. ΜΕΛ. :31/2022   
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Κ.Α.   35.6279.022    «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ   

ΧΡΗΣΗ  ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ » 
 

A΄ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
        

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. 

 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (6 ΩΡΕΣ)  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑΤΗ ΚΛΑΔΕΥΤΗ 
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (4 ΕΩΣ 5 ΚΥΒΙΚΩΝ) 
ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ 

         (CPV: 77341000-2) 

Η/Δ 25        400,00           

Σύνολο καθαρής αξίας        

ΦΠΑ 24%       

Γενικό σύνολο δαπάνης        

 

 
                                                                                                                                               Κέρκυρα --/--/2022 
 
 

                                                                                                                                   Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 


