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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ :ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆.
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προµήθεια υλικών Κηποτεχνίας
οικ.. Ετούς 2013
Τµήµατος Παρκοτεχνίας
Προϋπολογισµού 79.530,45 €
µε Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της συγγραφής :
Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η προµήθεια υλικών κηποτεχνίας για τις ανάγκες του
Τµήµατος Παρκοτεχνίας της ∆/νσης Πρασίνου.
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 79.530,45€ µε Φ.Π.Α.
Τα είδη και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιγράφονται αναλυτικά στον
ενδεικτικό προϋπολογισµό και την Τεχνική Έκθεση της µελέτης και θα βαρύνουν τους παρακάτω
κωδικούς του προϋπολογισµού του οικ. Έτους 2013.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα
Προµήθεια κηπίου χώµατος
Προµήθεια διακοσµητικών στοιχείων κήπου.
Προµήθεια βελτιωτικών εδάφους
Προµήθεια έτοιµου χλοοτάπητα
Προµήθεια βοηθητικών υλικών
καλλιεργητικών εργασιών
Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων,
λιπασµάτων
Προµήθεια πασσάλων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΝ∆ΕΙΚΤ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
2.505,00
16.255,00
3.950,00
12.160,00
17.676,00

Φ.Π.Α.
325,65
3.738,65
908,50
2.796,80
2.297,88

ΓΕΝ.
ΣΥΝΟΛΟ (€)
2.830,65
19.993,65
4.858,50
14.956,80
19.973,88

4.027,50

926,33

4.953,83

4.416,50
5.663,00

581,15
1.302,49

4.997,65
6.965,49

66.653,00
12.877,45

79.530,45

1

(2) 4o ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 2013

ΑΡΘΡΟ 2ο.
Ισχύουσες διατάξεις:
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις :
α) της µε αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ».
β) του Ν 2286/95 «περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων»
(ΦΕΚ 19/Α/1-2-95).
γ) του Ν 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010): Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης.
ε) τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ..
στ) Το Ν.3861/10 (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 ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε άρθρο της ή
δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/12-95).
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας :
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία :
Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων,
Β) Η προµέτρηση υλικών,
Γ) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης (έκθεση),
∆) Αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4
Η προµήθεια των υλικών θα εκτελεσθεί µε χρέωση πιστώσεων του προϋπολογισµού του
∆ήµου και θα ισχύει για ένα (1) έτος µετά την υπογραφή του συµφωνητικού. ∆εν είναι υποχρεωτική
η εξάντληση από το ∆ήµο ολόκληρου του ποσού του διαγωνισµού, εφ’ όσον δεν προκύπτουν
αντίστοιχες ανάγκες στα εν λόγω είδη.
Ειδικά , για την προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα. οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει
να διαθέτουν τις προβλεπόµενες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ΄ Τροφίµων άδειες
εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού. Για τον έτοιµο χλοοτάπητα θα πρέπει να υποβάλουν
πιστοποιητικό φυτοϋγείας από τον οίκο παραγωγής , τα γεωργικά φάρµακα και λιπάσµατα οι
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να διαθέτουν τις προβλεπόµενες άδειες εµπορίας
φωτοαντίγραφο των οποίων θα καταθέτουν µαζί µε τις προσφορές τους.
ΑΡΘΡΟ 5
Χρόνος προσκόµισης υλικού σε τµηµατική παραγγελία :
Ο χρόνος προσκόµισης των υλικών, δηλαδή ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει ο προµηθευτής
να προσκοµίσει και να εκφορτώσει τα υλικά από την έγγραφη ειδοποίησή του, από την Υπηρεσία
Πρασίνουορίζεται σε (7) ηµέρες, σε χώρο που θα του υποδείξουµε. Η ειδοποίησή µπορεί να γίνεται
µε ταχυδροµείο, µε φαξ ή ηλεκτρονικά. Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού υποχρεούται ο
προµηθευτής να δηλώσει τηλεφωνικό αριθµό επικοινωνίας και φαξ και e-mail. Ο προµηθευτής
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υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής , για την ηµεροµηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον (5) εργάσιµες µέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόµιση
υλικού στην αποθήκη παραλαβής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία
αποδεικτικό ( ∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο ), θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο
οποίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της
σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
ΑΡΘΡΟ 6
Υπογραφή σύµβασης-Εγγύηση :
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει µέσα σε (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης της προµήθειας. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω
προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος.
Ειδικά για την προµήθεια έτοιµου χλοοτάπητα, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση καλής
εγκατάστασης και ανάπτυξης του χλοοτάπητα για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από το πέρας
των εργασιών εγκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 7Ο
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά και
παράδοση του προµηθευόµενου υλικού στο χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου
Πειραιά µε δικά του µεταφορικά µέσα. Επίσης , είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει
από υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή άλλου µέχρι της παρουσίασης αυτών στον
υποδεδειγµένο από την Υπηρεσία µας χώρο.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Ενστάσεις:
Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο
άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης ..

ΑΡΘΡΟ 9ο
Έλεγχοι – ∆οκιµές :
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της
µελέτης µε µακροσκοπικό έλεγχο ή χηµικό έλεγχο εφ’ όσον απαιτείται. Εάν ο προµηθευτής
αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση των ακατάλληλων υλικών κηρύσσεται έκπτωτος, η δε
εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια.
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ΑΡΘΡΟ 10Ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση ή αντικατάσταση συµβατικών υλικών
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή που συστήνεται από το ∆ήµο(Υπ. Απ. 11389/93)
και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους των προδιαγραφών της τεχνικής περιγραφής. Σε περίπτωση
αδικαιολόγητης υπέρβασης των προθεσµιών παράδοσης των υλικών, ισχύει το άρθρο 33 της
11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών, ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυτά µε άλλα, που θα πληρούν τους όρους της σύµβασης στην
προθεσµία που ορίζει η Επιτροπή προµηθειών. Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην
αντικατάσταση κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Οι λογαριασµοί θα εκδίδονται για πληρωµές ποσών τουλάχιστον 1.000 € .
ΑΡΘΡΟ 12Ο
Κρατήσεις:
Όλες οι δαπάνες πρόµήθειας και µεταφοράς, φόροι, τέλη, κηρύκεια, δικαιώµατα, χαρτόσηµα ,
καθώς και κρατήσεις α).2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ β) 0,30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, γ) 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, δ) Φόρος
Εισοδήµατος 4% βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον
προµηθευτή τιµή. Οι κρατήσεις µε τα στοιχεία α΄, β΄, και γ΄υπόκεινται σε αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%. ΟΦ.Π.Α. θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ∆ήµο Πειραιά.
Επίσης, ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή δαπάνης που απαιτείται για τον
εργαστηριακό έλεγχο, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που προµηθεύει ,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Άρθρο 13 ο
Αρτιότητα των κατασκευών
Κάθε απλή κατασκευή ή σύνθετο τµήµα της εγκατάστασης πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς
την κατασκευή, την αντοχή και την καλή λειτουργία του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του
µε τα υπόλοιπα τµήµατα του δικτύου .
Άρθρο 14 ο
Ατυχήµατα – Ζηµιές – Ασφάλιστρα –Αποζηµιώσεις
α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί.
β) Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλλει ο ανάδοχος για το προσωπικό και τα
µηχανήµατά του, συµπεριλαµβανοµένης και της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑ∆ΚΕΕ κ.λ.π.
ταµείων και η καταβολή των κάθε φύσης εκτάκτων χρηµατικών παροχών του εργατοτεχνικού
προσωπικού του, ή υπό τύπου δώρου, ή υπό τύπου έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης βαρύνουν
αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.
γ) Σε καµία περίπτωση δεν βαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από ατυχήµατα στο εργαζόµενο
προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµίες που προκαλούνται από το
προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε κατασκευές
κοινωφελών και λοιπών έργων, του αναδόχου όντως υπευθύνου αστικώς και ποινικώς για τα
ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς, ακόµη κι αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψη
του,αλλα σε τυχαίο γεγονός.
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δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί πινακίδες προειδοποιητικής εκτέλεσης εργασιών στις
κατάλληλες θέσεις εκφόρτωσης υλικών και εκτέλεσης εργασιών µε δαπάνη του, στις οποίες θα
αναγράφονται οι λέξεις «∆ΗΜΟΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ».
ε) Επίσης, τις νυκτερινές ώρες και όπου η φύση των εργασιών το επιβάλλει, ο ανάδοχος θα
τοποθετεί φακούς νυκτός ( µε πορτοκαλοερυθρό φως) και ανακλαστήρες για την πρόληψη
ατυχηµάτων των πεζών και τροχοφόρων από τα υλικά που εκφορτώνει, χωρίς να δικαιούται
ιδιαίτερη αποζηµίωση για την πρόσθετη αυτή δαπάνη.
στ) Σε περίπτωση αποθήκευσης υλικών σε δρόµους κυκλοφορίας, πρέπει να λαµβάνονται από
τον ανάδοχο όλα τα µέτρα, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και
χωρίς διακοπή κυκλοφορία της οδού από τα τροχοφόρα και τους πεζούς.

Πειραιάς

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ζ. ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

……………..

Α. ∆ΡΙΤΣΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ :ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆.
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προµήθεια υλικών Κηποτεχνίας
οικ.. Ετούς 2013
Τµήµατος Παρκοτεχνίας
Προϋπολογισµού 79.530,45 €
µε Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α:1η ΟΜΑ∆Α
5

(2) 4o ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 2013

Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα
K.A.35 6692.01
Προϋπολογισµού 2.505,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 03111000-2
Με την παρούσα προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα προβλέπεται να καλυφθούν οι ανάγκες
εγκατάστασης χλοοτάπητα σε κήπους του ∆. Π.
Αναλυτικότερα, θα γίνει προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα της ποικιλίας φεστούκα
ARUDINACEA, διχόνδρας ( DICHONDRA REPENS ) µε ποσοστό επικάλυψης 22-25%, µίγµατος
σκιάς και Βερµούδας (Bermuda grass).
Ο σπόρος πρέπει να έχει υψηλή φυτρωτική ικανότητα και βλαστική ενέργεια, να είναι
καθαρός, απαλλαγµένος σπόρων ζιζανίων, ασθενειών και παρασίτων.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να έχουν πρόσφατη ηµεροµηνία παραγωγής και να διατηρούνται
προφυλαγµένα από υγρασία, µε ακέραιη την αρχική εργοστασιακή συσκευασία τους, στην οποία θα
αναγράφεται η ακριβής σύνθεση του σκευάσµατος.
Η δαπάνη για την προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των
2.505,00 € πλέον ΦΠΑ που θα βαρύνει τον ∆ήµο και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του οικ.
έτους 2013 µε Κ.Α. 35 6692.01.

Α/Α:2η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια Κηπίου χώµατος
K.A.35 6692.02
Προϋπολογισµού 16.255,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 14212410-2

Με την παρούσα προµήθεια κηπίου χώµατος προβλέπεται να καλυφθούν οι ανάγκες κήπων,
παρτεριών , δενδροστοιχιών κ.λ.π. για όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα.
Αναλυτικότερα, θα γίνει προµήθεια:
• Κηπίου χώµατος αργιλοαµµώδους σύστασης , κοσκινισµένου, καθαρού, χωρίς ξένα σώµατα
(πέτρες, ξύλα, χόρτα κ.λ.π.)
• Μίγµατος φυτοχώµατος γενικής χρήσης αποτελούµενο από τύρφη, περλίτη, οργανικές ύλες
και πλήρες λίπασµα µε ιχνοστοιχεία.
• Φυτόχωµα εσωτερικού χώρου αποτελούµενο από τύρφη, ποταµίσια άµµο, οργανικές ύλες,
πλήρες λίπασµα µε ιχνοστοιχεία.
Η δαπάνη για την προµήθεια αυτή προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των 16.255,00€ πλέον
Φ.Π.Α. , που θα βαρύνει το ∆ήµο.
Η προµήθεια αυτή περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Οικ. Έτους 2013 µε Κ.Α. 35
6692.02.
Α/Α:3η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια ∆ιακοσµητικών στοιχείων κήπου
6
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Κ.Α.35 6692.05
Προϋπολογισµού 3.950,00 € πλέον Φ.Π.Α.
CPV 16160000-4

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια µεταλλικής κατασκευής για την
ανάρτηση κρεµαστών φυτοδοχείων , για τις ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας .
Συγκεκριµένα:
Θα γίνει προµήθεια µεταλλικής κατασκευής για την ανάρτηση κρεµαστών φυτοδοχείων, όπως
απεικονίζεται στο σχ. Α.
Η κατασκευή αυτή θα αποτελείται από έναν κεντρικό άξονα, ύψους περίπου
2,5m.κατασκευασµένο από γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα Β.Τ. Φ5΄΄ . Σε ύψος 1,30m. από το κάτω
µέρος του θα φέρει 4 άξονες σχήµατος Γ σε σταυροειδή διάταξη, κατασκευασµένους από
γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα Β.Τ. Φ1΄΄, συνολικού µήκους 0,70m., κατάλληλα τοποθετηµένους
(σχ.Β), ώστε το οριζόντιο τµήµα τους να έχει µήκος 0,40m. .
Σε απόσταση 0,55m. από την πρώτη διασταύρωση, θα φέρει 3 άξονες σχήµατος Γ σε τριγωνική
διάταξη, κατασκευασµένους από γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα Β.Τ. Φ1΄΄, συνολικού µήκους
0,50m., κατάλληλα τοποθετηµένους (σχ. Γ), ώστε το οριζόντιο τµήµα τους να έχει µήκος 0,20m. .
Στα άκρα των παραπάνω οριζόντιων αξόνων θα κολληθούν οριζόντιες γαλβανισµένες λάµες
διαστάσεων 0,50m.Χ30mm.X30mm. που θα φέρουν 2 µεταλλικούς γαλβανιζέ γάντζους για την
ανάρτηση των φυτοδοχείων.
Σε απόσταση 0,55m. από τη δεύτερη διακλάδωση θα τοποθετηθούν αντικρυστά 2 οριζόντιες
λάµες, όπως περιγράφονται παραπάνω.
Ο κεντρικός άξονας στο άνω µέρος του θα καλυφθεί µε γαλβανισµένη τάπα.
Στο κάτω µέρος του ο άξονας θα στηρίζεται κάθετα στο κέντρο µεταλλικής τετράγωνης
κατασκευής (σχ.Α) διαστάσεων 1,00m.X1,00m.X0.60m. από µασίφ γαλβανισµένη σιδηρογωνία
διαστάσεων 30mm.X30mm. µε τη βοήθεια χιαστί αξόνων και δακτυλίων στο άνω και κάτω µέρος
της κατασκευής.
Όλη η µεταλλική τετράγωνη κατασκευή θα επενδυθεί περιµετρικά και κάτω µε κόντρα πλακέ
θαλάσσης. Εξωτερικά θα επενδυθεί µε δοκούς πεύκης εµποτισµένης ξυλείας διατοµής
3,5Χ7,00cm.και µήκους 1,00m., ώστε τελικώς να διαµορφώνεται ξύλινη ζαρντινιέρα, εσωτερικά
επενδεδυµένη µε γεωΰφασµα.
Στο κάτω µέρος της ζαρντινιέρας θα κολληθούν οκτώ (8)ποδαράκια από γαλβανισµένη
σιδηρογωνία 50mm.Χ50mm.Χ50mm.
Όλα τα µεταλλικά µέρη θα βαφούν µε ηλεκτροστατικά σε 2 στρώσεις µε χρώµα καφέ
(κερασιάς).
Τα σηµεία των κολλήσεων θα επεξεργασθούν κατάλληλα µε ψυχρό γαλβάνισµα.
Τα ξύλινα µέρη θα βαφούν µε βερνίκι χρώµατος καφέ (κερασιάς) για χρήση σε εξωτερικό
χώρο, που δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα.
Η δαπάνη για την προµήθεια αυτή προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των 3.950,00.€ πλέον
Φ.Π.Α. , που θα βαρύνει το ∆ήµο.
Η προµήθεια αυτή περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Οικ. Έτους 2013 µε Κ.Α. 35
6692.05.
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Α/Α:4η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια Βελτιωτικών εδάφους
K.A.35 6693.07
Προϋπολογισµού 12.160,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CVP 09112200-9, 14212200-2

Με την παρούσα προµήθεια βελτιωτικών εδάφους, προβλέπεται να καλυφθούν οι ανάγκες του
Τµ.Παρκοτεχνίας για όλα τα ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα.
Αναλυτικότερα, θα γίνει προµήθεια:
- Τύρφης εµπλουτισµένης µε Ν, Ρ, Κ και Ιχνοστοιχεία.
- ∆ιογκωµένου περλίτη για γεωργική χρήση
- Φλοιού πεύκου (Pinus maritime), χωρίς χηµικές προσµίξεις (100% φυσικό προϊόν ), σε
µέγεθος 10-40εκ.
- Οργανικός χούµος, µείγµα στοιχείων φυτικής προέλευσης, πλήρως απολυµασµένο και
απαλλαγµένο από σπόρους ζιζανίων.
Όλα τα παραπάνω θα διατίθενται µε ακέραιη τη αρχική εργοστασιακή συσκευασία τους,
στην οποία θα αναγράφεται η σύνθεση του σκευάσµατος και προφυλαγµένα από υγρασία.
Η δαπάνη για την ανωτέρω προµήθεια προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των 12.160,00 €
πλέον ΦΠΑ που θα βαρύνει το ∆ήµο και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Οικ. έτους
2013µε Κ.Α. 35 6693.07.

Α/Α:5η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια έτοιµου χλοοτάπητα
K.A.35 6692.20
Προϋπολογισµού 17.676,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CVP 0310000-2

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα
για τις ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας.
Συγκεκριµένα :
Ο έτοιµος χλοοτάπητας θα είναι Festuca Arudinacea, και θα πληρεί τις παρακάτω
προϋποθέσεις::
1. Το πάχος της λωρίδας χώµατος µε τις ρίζες θα είναι περίπου 15 χιλιοστά χωρίς να
υπολογίζεται το φύλλωµα
2. Το µεγαλύτερο ύψος κουρέµατος κατά τη διάρκεια της παράδοσης θα είναι από 30-40
χιλιοστά.
3. Κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία, θα καθορίζεται το µέγεθος (µήκος-πλάτος) των
παραδιδόµενων λωρίδων χλοοτάπητα..
4. Θα έχει άριστη φυτο-υγιεινή κατάσταση , χωρίς εντοµολογικές ή µυκητολογικές
προσβολές .
5. Θα παρατηρείται παντελής έλλειψη ζιζανίων αγρωστωδών ή πλατύφυλλων .
6. Θα διαθέτει µεγάλη πυκνότητα , τέτοια ώστε όταν ο χλοοτάπητας είναι κουρεµένος σε
ύψος περίπου 40 χιλιοστά, να µην φαίνεται καθόλου χώµα .
7. Η υγρασία του χώµατος της λωρίδας θα είναι σε κατάσταση ρώγου ή και ελαφρά λιγότερη.
9

(2) 4o ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 2013

8. Το χώµα του υποστρώµατος θα είναι αµµώδες επιτρέποντας έτσι την άµεση και ισχυρή
ριζοβολία µετά την τοποθέτηση του χλοοτάπητα .
9. Τέλος η αντοχή της λωρίδας του χλοοτάπητα να είναι τέτοια ώστε όταν αιωρείται από τη
µία άκρη της να µην σπάει ή σχίζεται .
Η ποικιλία που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας.
Η εργασία εγκατάστασης θα περιλαµβάνει :
1) Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα
σε βάθος 20 cm , όσες φορές απαιτηθεί για τον ψιλοχρωµατισµό του εδάφους .
2) Την προµήθεια , µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση εµπλουτισµένης τύρφης , περλίτη,
χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος 10-12 cm .
3) Την τελική διαµόρφωση-ισοπέδωση µε ράµµατα και τσουγκράνες , ώστε να δηµιουργηθεί
η κατάλληλη επιφάνεια διάστρωσης (οµαλή, επίπεδη, οµοιόµορφη)..
4) Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο σκεύασµα .
5) Τη µεταφορά στον τόπο του έργου και την έντεχνη τοποθέτηση του έτοιµου χλοοτάπητα
µε οποιοδήποτε µέσο, ώστε στα σηµεία εφαρµογής της κάθε λωρίδας µε τις διπλανές της να
µην µένουν κενά και να µην επικαλύπτει η µία την άλλη.
6) Την αρχική άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα
µέσω του αρδευτικού δικτύου , τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση των
αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά του χλοοτάπητα σε όσα σηµεία
το φύτρωµά του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές .
7) Τη λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία .
8) Την αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση
του χλοοτάπητα .
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού , των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την επιτυχή
εγκατάσταση του χλοοτάπητα .
Η προµήθεια και εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα περιλαµβάνεται στον
προϋπολογισµό του έτους 2013 µε Κ.Α.35 6692.20και ανέρχεται στο ποσό των 17.676,00€
πλέον Φ.Π.Α..

Α/Α:6η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών
K.A.35 6692.15
Προϋπολογισµού 4.027,50€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 39563000-6, 39541200-8, 44144000-1
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να καλυφθούν ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας
κατά την εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών.
Αναλυτικότερα, θα γίνει προµήθεια :
− ∆ιχτύου σκίασης πλεκτού από πολυαιθυλένιο, υπερσταθεροποιηµένου για τις υπεριώδεις
ακτίνες, ποσοστού σκίασης 90%, φάρδους 3 µέτρων
− Άγκιστρων πλαστικών για στερέωση του διχτύου σκίασης.
− Γεωυφάσµατος λευκού χρώµατος , µη υφαντού.
− Στικ υποστύλωσης φυτών µεταλλικό, πρασίνου χρώµατος, ύψους 90εκ. και 150εκ.
− Σχοινιού δεσίµατος, συνθετικό, σε κουβάρι 100m.X2mm.και κουβάρι 20m.X6mm., πράσινου
χρώµατος.
− Πλέγµατος περίφραξης γαλβανισµένου (2,4mmX1.5m.)
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− Πάσσαλου περίφραξης γαλβανισµένου Φ11/4΄΄ , ύψους 2µ.
− Σύρµατος περίφραξης πάχους 2,7mm.
Η δαπάνη για την προµήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών προβλέπεται να
φθάσει το ποσόν των 4.027,50€ πλέον Φ.Π.Α. , που θα βαρύνει το ∆ήµο.
Η προµήθεια αυτή περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Οικ. Έτους 2013 µε Κ.Α. 35
6692.15.

Α/Α:7η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων
K.A.35 6693.06
Προϋπολογισµού 4.416.50€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 24450000-3, 24430000-7
Με την παρούσα προµήθεια γεωργικών φαρµάκων – λιπασµάτων, προβλέπεται να
καλυφθούν οι ανάγκες λίπανσης & φυτοπροστασίας του πρασίνου του ∆. Π.
Αναλυτικότερα, θα γίνει προµήθεια :
– Λιπάσµατος κρυσταλλικού, µε σύνθεση N-P-K, 20-20-20+T.E.
– Λιπάσµατος πλήρους κοκκώδους, µε σύνθεση N-P-K, 12-12-17+T.E.
– Timor βιολογικού µυκητοκτόνου από εκχύλισµα αιθέριων ελαίων.
– Savona, (καλιούχα άλατα λιπαρών οξέων 50,5%) σε µορφή υγρή υδατοδιαλυτή
– Bactospeine WP (BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI 1600 IUAK/MG ) σε
βρέξιµη σκόνη.
– Aliette 80WP (PHOSETHYL-AL 80%) σε µορφή βρέξιµης σκόνης.
– Previcur N,(72,2)AS (PROPAMOCARD HYDROCHLORIDE 72,2%) σε µορφή υδατικού
διαλύµατος.
– Λιπάσµατος υγρού, µε σύνθεση 5-5-9+ΤΕ
– Piresan Βιολογικού εντοµοκτόνου µε φυσικές πυρεθρίνες.
– Χηλικού σιδήρου Fe(6.5%) σε υδατοδιαλυτούς κόκκους.
– Pollar spray γυαλιστικό φύλλων.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να έχουν πρόσφατη ηµεροµηνία παραγωγής και να διατηρούνται
µε ακέραια την αρχική εργοστασιακή τους συσκευασία στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής
σύνθεση του σκευάσµατος και προφυλαγµένα από υγρασία.
Η δαπάνη για την ανωτέρω προµήθεια προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των 4.416.50€ πλέον
Φ.Π.Α. , που θα βαρύνει το ∆ήµο.
Η προµήθεια αυτή περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Οικ. Έτους 2013 µε Κ.Α. 35
6693.06.
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Α/Α:8η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια πασσάλων
K.A.35 6692.03
Προϋπολογισµού 5.663,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 34928210-3, 34928410-5

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να καλυφθούν ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας
κατά την εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών.
Αναλυτικότερα, θα γίνει προµήθεια :
− Πασσάλων από εµποτισµένη ξυλεία πεύκου, αποφλοιωµένων, µε µύτη στο ένα άκρο, ίσιων,
καλής ποιότητας, σε δύο µεγέθη:
α) διαµέτρου 4εκ. – ύψους 2,50µ.
β) διαµέτρου 5εκ. – ύψους 3,00µ.
− ∆ιαχωριστικών παρτεριών από οικολογικού εµποτισµού ξυλεία πεύκης, από µισόξυλο
διαµέτρου 7εκ., σε τεµάχια µήκους 2µ., και ύψους, 30εκ.
Η δαπάνη για την προµήθεια πασσάλων προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των 5.663,00€ πλέον
Φ.Π.Α. , που θα βαρύνει το ∆ήµο και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Οικ. Έτους 2013 µε
Κ.Α. 35 6692.03.

Πειραιάς
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ζ. ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α. ∆ΡΙΤΣΑΣ

……………..

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ :ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆.
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προµήθεια υλικών Κηποτεχνίας
οικ.. Ετούς 2013
Τµήµατος Παρκοτεχνίας
Προϋπολογισµού 79.530,45 €
µε Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α:1η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα
K.A.35 6692.01
Προϋπολογισµού 2.505.00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 03111000-2

Α/Α
1
2
3
4

ΕΙ∆ΟΣ
Φεστούκα Arudinacea
∆ιχόνδρα
Μίγµα σκιάς
Βερµούδα (Bermuda grass)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε Κιλά)
250
15
40
40
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Α/Α:2η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια Κηπίου χώµατος
K.A.35 6692.02
Προϋπολογισµού 16.255,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 14212410-2

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κήπιο χώµα (κοσκινισµένο)

µ3

1.250

2

Φυτόχωµα µίγµα (σάκκος 50lt)
Φυτόχωµα εσωτ. χώρου (σάκκος
20lt)

τεµ.

170

τεµ.

50

3

Α/Α:3η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια ∆ιακοσµητικών στοιχείων κήπου
Κ.Α.35 6692.05
Προϋπολογισµού 3.950,00 € πλέον Φ.Π.Α.
CPV 16160000-4

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
Mεταλλική κατασκευή για
την ανάρτηση κρεµαστών
φυτοδοχείων

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(€)

Τεµ.
790,00
ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 23%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

3.950,00
3.950,00
908,50
4.858,50
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Α/Α:4η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια Βελτιωτικών εδάφους
K.A.35 6693.07
Προϋπολογισµού 12.160,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CVP 09112200-9, 14212200-2

A/A

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
2

Τύρφη εµπλουτισµένη (σάκος 300 λίτρων)
Περλίτης(σάκος 100 λίτρων)

500,00
100,00

3

Φλοιός πεύκου 10-40 εκ. (σάκος 80lt)

80,00

4

Οργανικός χούµος (σάκκος 50λίτρων)

300,00

Α/Α:5η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια έτοιµου χλοοτάπητα
K.A.35 6692.20
Προϋπολογισµού 17.676,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CVP 0310000-2

A/A
1

ΕΙ∆ΟΣ
Έτοιµος χλοοτάπητας Αγροστωδών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (m2)
2.946
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Α/Α:6η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών
K.A.35 6692.15
Προϋπολογισµού 4.027,50€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 39563000-6, 39541200-8, 44144000-1

A/A

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

∆ίχτυ σκίασης 90%

m2

400

2

Άγκιστρο διχτύου σκίασης

τεµ.

200

3

m2

1.000

τεµ.

25

τεµ.

25

τεµ.

20

7

Γεωύφασµα
Στικ υποστύλωσης µεταλλικό πράσινο
ύψους 90εκ.
Στικ υποστύλωσης µεταλλικό πράσινο
ύψους 150εκ.
Σχοινί δεσίµατος συνθετικό πάχους 2mm
(κουβάρι 100µ.)
Σχοινί δεσίµατος συνθετικό πάχους 6mm
(κουβάρι 20µ.)

τεµ.

50

8

Πλέγµα περίφραξης (2,4mmX1,5m.)

µέτρο

200

9

Πάσσαλος περίφραξης ∅11/4'',ύψους 2m.

τεµ.

150

10

Σύρµα περίφραξης (πάχους 2,7mm.)

kg

100

4
5
6

Α/Α:7η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων
K.A.35 6693.06
Προϋπολογισµού 4.416,50€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 24450000-3, 24430000-7

A/A

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
συσκευασία
2 κιλών
Συσκευασία
25 κιλών

1

ΕΙ∆ΟΣ
Λίπασµα κρυσταλλικό 20-2020+ΤΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2

Λίπασµα σύνθετο κοκκώδες +ΤΕ

3

Timor

συσκ. 100cc

15

4

Savona

συσκ. 250cc

162

5

Bactospeine

συσκ. 100gr.

180

30
20
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συσκ. 100gr.

Aliette
Previcur N
Λίπασµα υγρό+ΤΕ
Piresan
Χηλικός σίδηρος
Polar spray

6
7
8
9
10
11

60
20
40
22
20
14

συσκ. 100cc

συσκ. 1lt
συσκ. 50cc

συσκ.50γρ.
συσκ. 400gr.

Α/Α:8η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια πασσάλων
K.A.35 6692.03
Προϋπολογισµού 5.663,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 34928210-3, 34928410-5

A/A

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεµ.

440

1

ΕΙ∆ΟΣ
Πάσσαλος πεύκου (Ύψους 2,50µ. Χ
Φ4εκ.)

2

Πάσσαλος πεύκου (Ύψους 3,00µ. Χ
Φ4εκ.)

τεµ.

465

3

∆ιαχωριστικό παρτεριών ξύλινο
Ύψους 30εκ.

(τεµ. Μήκους 2µ.)

180

Πειραιάς

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ζ. ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ :ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆.
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

……………..

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α. ∆ΡΙΤΣΑΣ

Προµήθεια υλικών Κηποτεχνίας
οικ.. Ετούς 2013
Τµήµατος Παρκοτεχνίας
Προϋπολογισµού 79.530,45 €
µε Φ.Π.Α.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την παρακάτω προµήθεια , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή &
γενική συγγραφή υποχρεώσεων των διαφόρων οµάδων ειδών , προϋπολογίστηκε συνολικά το
ποσόν των 66.653,00 € πλέον Φ.Π.Α., (79.530,45€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

Συγκεκριµένα , η µελέτη προµήθειας έχει ως εξής:

Α/Α:1η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα
K.A.35 6692.01
Προϋπολογισµού 2.505.00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 03111000-2

Για την προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα, όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και στη
συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογίσθηκε αξία πλέον ΦΠΑ το ποσόν των 2.505,00 € .
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής :

Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ
1 Φεστούκα Arudinacea
2 ∆ιχόνδρα
3 Μίγµα σκιάς
4 Βερµούδα (Bermuda grass)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
( €/Κιλό )
(σε Κιλά)
6,00
250
27,00
15
7,00
40
8,00
40
ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 13%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ (€)
1.500,00
405,00
280,00
320,00
2.505,00 €
325,65 €
2.830,65 €

Α/Α:2η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια Κηπίου χώµατος
K.A.35 6692.02
Προϋπολογισµού 16.255,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 14212410-2

Για την προµήθεια κηπίου χώµατος , όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων, προϋπολογίσθηκε συνολικά αξία µε το Φ.Π.Α. το ποσό των 16.255,00€.
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής :
18
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Α/Α
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κήπιο χώµα (κοσκινισµένο)
Φυτόχωµα µίγµα (σάκκος
50lt)
Φυτόχωµα εσωτ. χώρου
(σάκκος 20lt)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

µ3

1.250

12,00

15.000,00

τεµ.

170

6,50

1.105,00

τεµ.

50

3,00

150,00

ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 23%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ

16.255,00 €
3.738,65 €
19.993,65 €

Α/Α:3η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια ∆ιακοσµητικών στοιχείων κήπου
Κ.Α.35 6692.05
Προϋπολογισµού 3.950,00 € πλέον Φ.Π.Α.
CPV 16160000-4

Για την προµήθεια µεταλλικής κατασκευής για την ανάρτηση κρεµαστών φυτοδοχείων, όπως
αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων , προϋπολογίστηκε αξία πλέον
ΦΠΑ το ποσόν των 3.950,00 €.
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Α/Α

ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

Mεταλλική κατασκευή για την
1 ανάρτηση κρεµαστών φυτοδοχείων

Τεµ.
790,00
ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 23%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

5

3.950,00
3.950,00
908,50
4.858,50

Α/Α:4η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια Βελτιωτικών εδάφους
K.A.35 6693.07
Προϋπολογισµού 12.160,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CVP 09112200-9, 14212200-2

Για την προµήθεια βελτιωτικών εδάφους, όπως αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στη
συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογίσθηκε αξία πλέον ΦΠΑ το ποσόν των 12.160,00€ .
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής :

A/A
1
2

ΕΙ∆ΟΣ
Τύρφη εµπλουτισµένη (σάκος 300
λίτρων)
Περλίτης(σάκος 100 λίτρων)

3

Φλοιός πεύκου 10-40 εκ. (σάκος 80lt)

4

Οργανικός χούµος (σάκκος 50λίτρων)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

18,00
7,00

500,00
100,00

9.000,00
700,00

12,00

80,00

960,00

5,00
300,00
ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α.23%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

1.500,00
12.160,00 €
2.796,80 €
14.956,80 €
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Α/Α:5η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια έτοιµου χλοοτάπητα
K.A.35 6692.20
Προϋπολογισµού 17.676,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CVP 0310000-2
Για την προµήθεια και εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα, όπως αυτή αναφέρεται στην
τεχνική έκθεση και στη συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογίσθηκε το ποσό των 17.676,00€, πλέον
Φ.Π.Α.
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής :

A/A
1

ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€/m2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ (m2)

ΕΙ∆ΟΣ
Έτοιµος χλοοτάπητας
Αγροστωδών

6,00

ΣΥΝΟΛΟ (€)

2.946

17.676,00

ΣΥΝΟΛΟ:

17.676,00 €

Φ.Π.Α. 13%:

2.297,88 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

19.973,88 €

Α/Α:6η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών
K.A.35 6692.15
Προϋπολογισµού 4.027,50€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 39563000-6, 39541200-8, 44144000-1
Για την προµήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών, όπως αναφέρονται στη
τεχνική έκθεση και στη συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογίσθηκε το ποσό των 4.027,50€ πλέον
ΦΠΑ.
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:
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A/A
1

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΟΣ
∆ίχτυ σκίασης 90%

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

400

1,10

440,00

200
1.000

0,45

90,00

1,50

1.500,00

τεµ.

25

0,90

22,50

τεµ.

25

1,60

40,00

τεµ.

20

5,00

100,00

τεµ.

50

6,10

305,00

µέτρο

200

2,50

500,00

τεµ.

150

6,00

900,00

kg

100

1,30
ΣΥΝΟΛΟ:

130,00
4.027,50 €

Φ.Π.Α. 23%:

926,33 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

4.953,83 €

m

2 Άγκιστρο διχτύου σκίασης
3 Γεωύφασµα
Στικ υποστύλωσης µεταλλικό
4 πράσινο ύψους 90εκ.
Στικ υποστύλωσης µεταλλικό
5 πράσινο ύψους 150εκ.
Σχοινί δεσίµατος συνθετικό
6 πάχους 2mm (κουβάρι 100µ.)
Σχοινί δεσίµατος συνθετικό
7 πάχους 6mm (κουβάρι 20µ.)
Πλέγµα περίφραξης
8 (2,4mmX1,5m.)
Πάσσαλος περίφραξης
9 ∅11/4'',ύψους 2m.
Σύρµα περίφραξης (πάχους
10 2,7mm.)

2

τεµ.

m

2

Α/Α:7η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων
K.A.35 6693.06
Προϋπολογισµού 4.416,50€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 24450000-3, 24430000-7
Για την προµήθεια γεωργικών φαρµάκων-λιπασµάτων, όπως αναφέρονται στη τεχνική
έκθεση και στη συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογίσθηκε το ποσό των 4.416,50€ πλέον ΦΠΑ.
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:
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A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΕΙ∆ΟΣ
Λίπασµα κρυσταλλικό 20-2020+ΤΕ
Λίπασµα σύνθετο κοκκώδες +ΤΕ
Timor
Savona
Bactospeine
Aliette
Previcur N
Λίπασµα υγρό+ΤΕ
Piresan
Χηλικός σίδηρος

ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)
συσκευασία
2 κιλών
30
8,00
συσκευασία
25 κιλών
20
19,00
15
συσκ. 100cc
5,50
162
5,00
συσκ. 250cc
συσκ. 100gr.
180
10,00
συσκ. 100gr.
60
6,50
20
10,00
συσκ. 100cc
συσκ. 1lt
40
5,50
συσκ. 50cc
22
7,00
συσκ.50γρ.
20
3,50
ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 13%:
ΣΥΝΟΛΟ "Α"

11 Polar spray

συσκ. 400gr.

14

5,00

ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 23%:
ΣΥΝΟΛΟ "Β"
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ "Α+Β"

ΣΥΝΟΛΟ (€)
240,00
380,00
82,50
810,00
1.800,00
390,00
200,00
220,00
154,00
70,00
4.346,50 €
565,05 €
4.911,55 €
70,00
70,00 €
16,10 €
86,10 €
4.997,65 €

Α/Α:8η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια πασσάλων
K.A.35 6692.03
Προϋπολογισµού 5.663,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 34928210-3, 34928410-5
Για την προµήθεια πασσάλων ξύλινων, όπως αναφέρεται στη τεχνική έκθεση και στη
συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογίσθηκε το ποσό των 5.663,00€ πλέον ΦΠΑ.
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:

A/A

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ
Πάσσαλος πεύκου (Ύψους
2,50µ. Χ Φ4εκ.)
1
τεµ.
Πάσσαλος πεύκου (Ύψους
3,00µ. Χ Φ4εκ.)
2
τεµ.
∆ιαχωριστικό παρτεριών
ξύλινο Ύψους 30εκ.
3
(τεµ. Μήκους 2µ.)

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

440

3,10

1.364,00

465

4,60

2.139,00

180

12,00

2.160,00

ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 23%:

5.663,00 €
1.302,49 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

6.965,49 €
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Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
35 6692.01 Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα
2
35 6692.02 Προµήθεια κηπίου χώµατος
3
35 6692.05 Προµήθεια διακοσµητικών στοιχείων κήπου.
4
35 6693.07 Προµήθεια βελτιωτικών εδάφους
5
35 6692.20 Προµήθεια έτοιµου χλοοτάπητα
Προµήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών
6
35 6692.15 εργασιών
7
35 6693.06 Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων
8
35 6692.03 Προµήθεια πασσάλων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΝ∆ΕΙΚΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ (€)
2.505,00
16.255,00
3.950,00
12.160,00
17.676,00

Φ.Π.Α.
325,65
3.738,65
908,50
2.796,80
2.297,88

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
(€)
2.830,65
19.993,65
4.858,50
14.956,80
19.973,88

4.027,50
4.416,50
5.663,00

926,33
581,15
1.302,49

4.953,83
4.997,65
6.965,49

66.653,00
12.877,45
79.530,45

Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόµενες ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισµού
δύνανται να αυξοµειώνονται µεταξύ των ειδών, µέχρι του συνολικού ποσού του προϋπολογισµού
της µελέτης, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Πειραιάς …………………..
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ζ. ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α. ∆ΡΙΤΣΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ
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