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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί οι Α385 και Α384 

απόφασεις ανάληψης υποχρέωσης.  

Οι Τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται με την παρούσα. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 
04/08/2021. 

 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου  (ή ΑΔΤ για αυτεπάγγελτη αναζήτηση συνοδευόμενη από Υ/Δ εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως 
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του 
Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 
του Ν.4605/2019)) 
β. Φορολογική ενημερότητα  
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  
δ. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ) 

Τα λοιπά τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται στη σχετική μελέτη. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                     

                     

                                          ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

 





 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                                          

                  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 
                  

           

           

           

           

ΤΙΤΛΟΣ:  
"    ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ " 

 

Αρ. Μελέτης: 15/2021 

  
           

           

                   

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
(σύμφωνα με το N.4412/2016) 

 

Προϋπολογισμός: 2.579,10 € 
                  

           

           

Ζάκυνθος       18-06-2021 
                  





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1 –  

29 100 Ζάκυνθος 

Τηλ.: 2695360941 
Fax: 2695063768 
E-mail: dimoszak@otenet.gr  

 

ΤΙΤΛΟΣ : “ Διαμόρφωση παρτεριών 
Θεάτρου Ζακύνθου ” 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.579,10 ευρώ   
K.A.: 35.6692 
K.A.: 35.6662.001 
 
 
 

 
 

   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με την παρούσα θα πραγματοποιηθεί διαμόρφωση των παρτεριών που 
βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του Θεάτρου Ζακύνθου.  
Συγκεκριμένα θα γίνει α) προμήθεια φυτών (ΟΜΑΔΑ 1), όπως αυτά 
περιγράφονται παρακάτω και  
β) οι κάτωθι εργασίες από ιδιώτη: 
- εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος 
- διαμόρφωση των παρτεριών με ισοπέδωση των ανωμαλιών και σκάψιμο 
αυτών (ΟΜΑΔΑ 2),  
καθώς ο Δήμος μας δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για αυτό.  
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προσφορά για μία ή και 
τις δύο ομάδες. 
 
 
 
 
 

Ζάκυνθος  12-04-2021 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

                            ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  ΤΙΤΛΟΣ : “ Διαμόρφωση παρτεριών 
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Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1 –  
29 100 Ζάκυνθος 

Τηλ.: 2695360941 
Fax: 2695063768 
E-mail: dimoszak@otenet.gr  

 

Θεάτρου Ζακύνθου ” 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.579,10 ευρώ   
K.A.: 35.6692 
K.A.: 35.6662.001 
 
 
 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ 

 

α/α Περιγραφή CPV 
Μον. 
Μετρ. 

Ποσότ. 
Τιμή 

μον. (€) 
Δαπάνη 

(€) 

1.Κοκοφοίνικας  03451100-7 ΤΜΧ 4 106,20 424,80 

2. Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος 03451100-7 ΤΜΧ 6 8,90 53,40 

3. Ψευδοπιπεριά 03451100-7 ΤΜΧ 4 22,20 88,80 

4. Πικροδάφνη 03451100-7 ΤΜΧ 45 2,70 121,50 

5. Ελιά μπάλα 03451100-7 ΤΜΧ 1 57,60 57,60 

                               ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 746,10 

          ΦΠΑ (13 %): 97,00 

          ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1: 843,10 
                            

ΟΜΑΔΑ 2  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 

 

α/α Περιγραφή CPV 
Μον. 
Μετρ. 

Ποσότ. 
Τιμή 

μον. (€) 
Δαπάνη 

(€) 

1. 1. Εγκατάσταση αυτόματου     
2.      ποτίσματος  

77211400-6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 650,00 650,00 

3. 2. Διαμόρφωση εδάφους 45236230-1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 750,00 750,00 

          ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.400,00 

          ΦΠΑ (24 %): 336,00 

          ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2: 1.736,00 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1: 843,10 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2: 1.736,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.579,10 

                                          
 Ζάκυνθος  18-06-2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

                            ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Δ/ΝΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ : “ Διαμόρφωση παρτεριών 
Θεάτρου Ζακύνθου ” 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.579,10 ευρώ   
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Δ/νση : Βανάτο 
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Αρβανιτάκης Νικ.                               
Τηλ. : 2695360941 
Fax : 2695360923 

 K.A.: 35.6692 
K.A.: 35.6662.001 
 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 
 
Η ανάθεση αφορά την Διαμόρφωση παρτεριών Θεάτρου Ζακύνθου   για χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30-09-2021 ή μέχρι εξαντλήσεως 

του συμβατικού ποσού σε χρόνο μικρότερο του συμβατικού. 
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις  
 
     Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας 
υπάγεται στις διατάξεις: 

 Του Ν. 4412 / 2016 ( ΦΕΚ 147 / 8-8-2016 ) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , 
Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 / 24 / ΕΕ και 
2014 / 25 / ΕΕ ) . 

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στοδιαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις. 

 Tου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. 

 
 
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
β. Ο προϋπολογισμός της μελέτης  
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
 
 
 
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας  
   
Χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30-09-2021 ή μέχρι 

εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού σε χρόνο μικρότερο του συμβατικού.. 

 
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
 
Είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει το Δήμο με όλα τα είδη όπως αυτά 
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων 
και για την καλή κατάσταση αυτών. 
 





Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 
 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 
κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της προμήθειας.  
 
Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία 
 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα 
και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.                                                                       
 
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών  
 
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .   
 
Άρθρο 9ο: Είδος προμήθειας 
 
Θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια των ειδών και η παροχή των υπηρεσιών που 
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή. 
 
Άρθρο 10ο: Παραλαβή ειδών 
 

Η παραλαβή των ειδών διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή παρουσία του αναδόχου.  
 
Άρθρο 11ο: Υπογραφή Σύμβασης 
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 
είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή του συμφωνητικού. 
 
Άρθρο 12ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων 
ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 
 
Άρθρο 13ο : Επίλυση διαφορών 
 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.   
                           
Άρθρο 14ο : Τρόπος πληρωμής 
 
Το κόστος προμήθειας των ειδών καθορίζεται σε 843,10   ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%  , για την Ομάδα 1 και της παροχής υπηρεσιών 
σε 1.736,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , για την Ομάδα 2, για το 
διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από 
έκδοση σχετικού τιμολογίου του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των 





ειδών. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 
φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο 
και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της 
εντολής. 
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προσφορά για μία ή 
και τις δύο ομάδες. 
 

 
 
 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ  18/06/2021 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
                            ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 

 




