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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.. έτους 2015
Τµήµατος Παρκοτεχνίας
Προϋπολογισµού 12.193,00 €
πλέον Φ.Π.Α.(14.997,40 € µε Φ.Π.Α.)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την παρακάτω προµήθεια υλικών κηποτεχνίας , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην
τεχνική περιγραφή & στην συγγραφή υποχρεώσεων των διαφόρων οµάδων ειδών ,
προϋπολογίστηκε συνολικά το ποσόν των 12.193,00 € πλέον Φ.Π.Α.,
(14.997,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
Συγκεκριµένα , η µελέτη προµήθειας αφορά τους εξής κωδικούς:

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Φ.Π.Α.(€)

ΓΕΝ.
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα

1.812,50

416,88

2.229,38

15REQ003002184/
31-08-2015

35 6692.02

Προµήθεια κηπίου χώµατος

6.560,00

1.508,80

8.068,80

15REQ002742930/
30-4-2015

3

35 6693.06

Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων,
λιπασµάτων

986,00

226,78

1.212,78

15REQ003002292/
31-08-2015

4

35 6692.15

Προµήθεια βοηθητικών υλικών
καλλιεργητικών εργασιών

1.622,50

373,18

1.995,68

15REQ002742849/
30-4-2015

5

35 6692.03

Προµήθεια πασσάλων

1.212,00

278,76

1.490,76

15REQ002742587/
30-4-2015

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.

12.193,00

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

1

35 6692.01

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α.

Α∆ΑΜ

2.804,40

14.997,40

Αναλυτικά η προµήθεια έχει ως εξής:
1
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Α/Α:1η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα
K.A.35 6692.01
Προϋπολογισµού 1.812,50 € πλέον Φ.Π.Α.
CPV 03111000-2
(15REQ003002184/31-08-2015)

Για την προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα, όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή και στη
συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, προϋπολογίσθηκε αξία πλέον ΦΠΑ το ποσόν των 1.812,50 €
(ποσόν µε Φ.Π.Α. 2.229,38€).
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής :

Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ
1 Φεστούκα Arudinacea
2 ∆ιχόνδρα
3 Μίγµα σκιάς
4 Lolium perenne

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
( €/Κιλό )
5,00
20,50

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε Κιλά)
200
15

6,50
6,00
ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

50
30
295

ΣΥΝΟΛΟ (€)
1.000,00
307,50
325,00
180,00
1.812,50 €
416,88 €
2.229,38 €
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Α/Α:2η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια κηπίου χώµατος
K.A.35 6692.02
Προϋπολογισµού 6.560,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 14212410-7, 09112200-9, 14212200-2, 24430000(15REQ002742930/30-4-15)

Για την προµήθεια κηπίου χώµατος , όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή και στην
συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, προϋπολογίσθηκε. το ποσό των 6.560,00€ πλέον
Φ.Π.Α.(ποσόν µε Φ.Π.Α. 8.068,80€).
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής :

Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κήπιο χώµα (κοσκινισµένο)
Φυτόχωµα (γεν.χρήσης)
(σάκκος 50lt)
Φυτόχωµα(φυτών εσωτ.
χώρου) (σάκκος 50lt)
Τύρφη απλή (σάκος 300
λίτρων)
Περλίτης (σάκος 100 λίτρων)
Οργανικόςχούµος(compost)
(σάκος 50 λίτρων)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

µ3

300

11,00

τεµ.

50

4,50

225,00

τεµ.

50

5,30

265,00

τεµ.

100

17,00

τεµ.

100

8,00

800,00

τεµ.

60

4,50

270,00

ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 23%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ
3.300,00

1.700,00

6.560,00 €
1.508,80 €
8.068,80 €
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Α/Α:3η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων
K.A.35 6693.06
Προϋπολογισµού 986,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 24450000-3
(15REQ003002292/31-08-2015)
Για την προµήθεια γεωργικών φαρµάκων-λιπασµάτων, όπως αναφέρονται στη τεχνική
περιγραφή και στη συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, προϋπολογίσθηκε το ποσό των 986,00€
πλέον ΦΠΑ.(ποσόν µε Φ.Π.Α. 1.212,78€).
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:

A/A

ΕΙ∆ΟΣ
Λίπασµα κρυσταλλικό 20-201 20+ΤΕ

2 Λίπασµα σύνθετο κοκκώδες +ΤΕ
Εντοµοκτόνο σκεύασµα µε
δραστική ουσία καλιούχα άλατα
3 λιπαρών οξέων 50,5% β/β(SL)

ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)
συσκευασία
2 κιλών
10
10,00
συσκευασία
25 κιλών
10
19,00

συσκ. 250cc

Μυκητοκτόνο σκεύασµα µε
δραστική ουσία fosetyl-Al 80%
4 β/β(WP)
συσκ. 100gr.
Μυκητοκτόνο σκεύασµα µε
δραστική ουσία propamocarb 53%
συσκ. 100cc
5 β/ο-fosetyl 31% (SL)
συσκ. 500ml
6 Λίπασµα υγρό+ΤΕ
συσκ.50γρ.
7 Χηλικός σίδηρος
Εντοµοκτόνο σκεύασµα µε
δραστική ουσία permethrin 25% β/ο
συσκ.80ml
8 (EC)
Εντοµοκτόνο σκεύασµα µε
δραστική ουσία deltamethrin 2,5%
συσκ.50γρ.
9 β/β (WP)
συσκ.500ml
10 Γυαλιστικό σπρέυ φύλλων

ΣΥΝΟΛΟ (€)
100,00
190,00

35

5,00

175,00

10

7,00

70,00

20
10
10

13,00
4,50
4,50

260,00
45,00
45,00

5

9,00

45,00

5
5

6,20
5,00

31,00
25,00

ΣΥΝΟΛΟ

986,00 €

ΦΠΑ 23%
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

226,78 €
1.212,78 €

4

\1ο ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛ.ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 2015 (2).DOC

Α/Α:4η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών
K.A.35 6692.15
Προϋπολογισµού 1.622,50€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 39563000-6, 39541200-8, 44144000-1, 03417000-6
(15REQ002742849/30-4-15)
Για την προµήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών, όπως αναφέρονται στη
τεχνική έκθεση και στη συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογίσθηκε το ποσό των 1.622,50€ πλέον
ΦΠΑ.(1.995,68€ µε Φ.Π.Α.)
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:

A/ A

Ε Ι ∆Ο Σ

Μ Ο Ν Α∆ Α
Μ Ε Τ ΡΗ Σ Η Σ Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Α

Τ Ι Μ Η Μ Ο Ν Α∆ Α Σ
(€ )

ΣΥ Ν Ο Λ Ο (€)

1

∆ίχ τυ σκίασ ης 9 0%

m2

1 .00 0

1,0 5

1 .0 50 ,00

2

Άγκι στρ ο δ ιχτύο υ σκί αση ς

τεµ .

20 0

0,3 0

60 ,00

3

Γ εωύ φ α σµ α

m2

10 0

1,5 0

1 50 ,0 0

4

Σ τι κ υ πο στύ λ ωσ ης µε τα λλ ικό
πράσι νο ύ ψου ς 90 εκ.

τεµ.

15

0,9 0

13 ,50

5

Σ τι κ υ πο στύ λ ωσ ης µε τα λλ ικό
πράσι νο ύ ψου ς 15 0 εκ.

τεµ.

15

1,6 0

24 ,00

6

Σ χο ινί δεσ ίµ ατο ς σ υ νθ ετικό
πάχο υς 5m m (κου βάρι 1k gr)

τεµ.

50

2,9 0

1 45 ,0 0

7

Φλ ο ιός πεύ κο υ 10 -4 0 εκ.(σ άκο ς
8 0lt)

τεµ.

10

1 4,00

1 40 ,0 0

8

Ελ αφ ρ όπετρα απο σ τρ ά γγισ ης
(σάκο ς 1 2lt )

τεµ.

20

2,0 0

40 ,00

Σ ΥΝ Ο Λ Ο :

1.6 22 ,5 0 €

Φ .Π .Α. 2 3% :

3 73 ,1 8 €

ΓΕ Ν Ι Κ Ο Σ Υ ΝΟ ΛΟ :

1.9 95 ,6 8 €

5
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Α/Α:5η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια πασσάλων
K.A.35 6692.03
Προϋπολογισµού 1.212,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 34928210-3, 34928410-5
(15REQ002742587/30-4-15)
Για την προµήθεια πασσάλων ξύλινων, όπως αναφέρεται στη τεχνική περιγραφή και στη
συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, προϋπολογίσθηκε το ποσό των 1.212,00€ πλέον ΦΠΑ.(ποσόν
µε Φ.Π.Α. 1.490,76€).
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:

A/A
1
2
3

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ
Πάσσαλος πεύκου (ύψους
2,00µ. Χ Φ4εκ.)
τεµ.
Πάσσαλος πεύκου (ύψους
3,00µ. Χ Φ6εκ.)
τεµ.
∆ιαχωριστικό παρτεριών
ξύλινο ύψους 30εκ.
(τεµ. µήκους 2µ.)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

60

2,70

162,00

60

6,50

390,00

60

11,00
ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 23%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

660,00

1.212,00 €
278,76 €
1.490,76 €

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε.ΜΑΡΙΑΚΗ

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.. έτους 2015
Τµήµατος Παρκοτεχνίας
Προϋπολογισµού 12.193,00 €
πλέον Φ.Π.Α. (14.997,40€ µε Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α:1η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα
K.A.35 6692.01
Προϋπολογισµού 1812,50 € 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 :
• Festuca arudinacea
• ∆ιχόνδρας ( Dichondra repens ) µε ποσοστό επικάλυψης 22-25%
• Lolium perenne
• Μίγµατος σκιάς
που πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις και τους κανονισµούς του Π.∆. 365/2002.
Ο σπόρος πρέπει να έχει υψηλή φυτρωτική ικανότητα και βλαστική ενέργεια, να είναι
καθαρός, απαλλαγµένος σπόρων ζιζανίων, ασθενειών και παρασίτων, πιστοποιηµένος ή µε άδεια
εισαγωγής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να έχουν πρόσφατη ηµεροµηνία παραγωγής και να διατηρούνται
προφυλαγµένα από υγρασία, µε ακέραιη την αρχική εργοστασιακή συσκευασία τους και αναρτηµένη
ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής σύνθεση του σκευάσµατος.
Η δαπάνη για την προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των
1812,50 € πλέον ΦΠΑ που θα βαρύνει τον ∆ήµο και τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2015 µε
Κ.Α. 35 6692.01 και τον αντίστοιχο κωδικό οικ.έτους 2016.
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Α/Α:2η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια κηπίου χώµατος
K.A.35 6692.02
Προϋπολογισµού 6.560,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 14212410-7, 09112200-9, 14212200-2, 24430000-7

Με την παρούσα προµήθεια προβλέπεται να καλυφθούν οι ανάγκες δηµιουργίας νέων χώρων
πρασίνου και η ανάπλαση υπαρχόντων κήπων, παρτεριών , δενδροστοιχιών κ.λ.π. σε όλες τις
∆ηµοτικές Κοινότητες.
Αναλυτικότερα, θα γίνει προµήθεια:
• Κηπίου χώµατος , γόνιµου, επιφανειακού, εύθρυπτου, αργιλοαµµώδους σύστασης ,
κοσκινισµένου, καθαρού, χωρίς ξένα σώµατα (πέτρες, ξύλα, χόρτα κ.λ.π.)
• Φυτοχώµατος γενικής χρήσης αποτελούµενου από µίγµα οργανικών υλών, τύρφης,
περλίτη, χώµατος γης .
• Φυτοχώµατος εσωτερικού χώρου αποτελούµενου από µίγµα τύρφης, περλίτη,
οργανικών υλών, πλήρους λιπάσµατος µε ιχνοστοιχεία.
• Τύρφης απλής, προσδιορισµένης προέλευσης, τύπου υλικού και όγκου.
• ∆ιογκωµένου περλίτη για γεωργική χρήση, µε προσδιορισµένη διάσταση κόκκου
3-4mm, σε αναλογία 70-80% κ.ό.
• Οργανικού χούµου, από µείγµα στοιχείων φυτικής προέλευσης (50-60%), πλήρως
απολυµασµένου και απαλλαγµένου από σπόρους ζιζανίων.
Η δαπάνη για την προµήθεια αυτή προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των 6.560,00€ πλέον
Φ.Π.Α. , που θα βαρύνει το ∆ήµο.
Η προµήθεια αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2015 µε Κ.Α. 35 6692.02
και τον αντίστοιχο κωδικό οικ.έτους 2016.

Α/Α:3η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων
K.A.35 6693.06
Προϋπολογισµού 986,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 24450000-3
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.
8
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– Λιπάσµατος πλήρους κοκκώδους, µε σύνθεση N-P-K, 12-12-17+T.E.
– Εντοµοκτόνου σκευάσµατος µε δραστική ουσία καλιούχα άλατα λιπαρών οξέων 50,5% β/β,
σε µορφή υγρή υδατοδιαλυτή (SL)
– Μυκητοκτόνου σκευάσµατος µε δραστική ουσία fosetyl-Al 80% β/β σε µορφή βρέξιµης
σκόνης (WP).
– Μυκητοκτόνου σκευάσµατος µε δραστική ουσία propamocarb 53% β/ο-fosetyl 31% β/ο , σε
µορφή υδατικού διαλύµατος. (SL)
– Λιπάσµατος υγρού, µε σύνθεση 5-5-9+ΤΕ
– Χηλικού σιδήρου Fe(6.5%) σε υδατοδιαλυτούς κόκκους.
– Εντοµοκτόνου σκευάσµατος µε δραστική ουσία permethrin 25% β/ο σε γαλακτοποιήσιµο
σκεύασµα (EC).
– Εντοµοκτόνου σκευάσµατος µε δραστική ουσία deltamethrin 2,5% β/β σε µορφή βρέξιµης
σκόνης (WP).
– Γυαλιστικού spray 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 , προφυλαγµένα από υγρασία.
Η δαπάνη για την προµήθεια αυτή προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των 986,00€ πλέον
Φ.Π.Α., που θα βαρύνει το ∆ήµο.
Η προµήθεια αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2015 µε Κ.Α. 35 6693.06
και τον αντίστοιχο κωδικό οικ. έτους 2016.

Α/Α:4η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών
K.A.35 6692.15
Προϋπολογισµού 1.622,50€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 39563000-6, 39541200-8, 44144000-1, 03417000-6
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, µε σταθεροποίηση UV για τις υπεριώδεις
ακτίνες, ποσοστού σκίασης 90%, φάρδους 3 µέτρων.
− Άγκιστρων πλαστικών για στερέωση του διχτύου σκίασης.
− Γεωϋφάσµατος λευκού χρώµατος , µη υφαντού.
− Στικ υποστύλωσης φυτών µεταλλικό, πρασίνου χρώµατος, ύψους 90εκ. και 150εκ.
− Σχοινιού δεσίµατος, συνθετικoύ, σε κουβάρι 1kgr,πάχους 5mm, πράσινου χρώµατος.
− Φλοιού πεύκου (Pinus maritima), χωρίς χηµικές προσµίξεις (100% φυσικό προϊόν ), σε
µέγεθος 10-40εκ.
− Ελαφρόπετρας αποστράγγισης µεγέθους κόκκων 20-40mm περίπου.
Ο φλοιός πεύκου και η ελαφρόπετρα αποστράγγισης θα διατίθενται µε ακέραιη τη αρχική
εργοστασιακή συσκευασία τους, στην οποία θα αναγράφεται η σύνθεση του σκευάσµατος και
προφυλαγµένα από υγρασία.
9
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Η δαπάνη για την προµήθεια αυτή προβλέπεται να φθάσει το ποσόν των 1.622,50€ πλέον
Φ.Π.Α. , που θα βαρύνει το ∆ήµο.
Η προµήθεια αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2015 µε Κ.Α. 35 6692.15
και τον αντίστοιχο κωδικό οικ.έτους 2016.

Α/Α:5η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια πασσάλων
K.A.35 6692.03
Προϋπολογισµού 1.212,00€ 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 και διαµόρφωσης περίφραξης παρτεριών.
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 2,00µ.
β) διαµέτρου 6εκ. – 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 1.212,00€ πλέον
Φ.Π.Α. , που θα βαρύνει το ∆ήµο και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2015 µε
Κ.Α. 35 6692.03 και τον αντίστοιχο κωδικό οικ.έτους 2016.

Πειραιάς
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε.ΜΑΡΙΑΚΗ

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.. έτους 2015
Τµήµατος Παρκοτεχνίας
Προϋπολογισµού 12.193,00 €
πλέον Φ.Π.Α., (14.997,40 € µε Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α:1η ΟΜΑ∆Α

Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα
K.A.35 6692.01
Προϋπολογισµού 1812,50 € πλέον Φ.Π.Α.
CPV 03111000-2

Α/Α
1
2
3
4

ΕΙ∆ΟΣ
Φεστούκα Arudinacea
∆ιχόνδρα
Μίγµα σκιάς
Lolium perenne

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε κιλά)
200
15
50
30
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Α/Α:2η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια κηπίου χώµατος
K.A.35 6692.02
Προϋπολογισµού 6.560,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 14212410-7, 09112200-9, 14212200-2, 24430000-7

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Κήπιο χώµα
(κοσκινισµένο)

2

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
µ3

300

Φυτόχωµα (γεν.χρήσης)
(σάκκος 50lt)

τεµ.

50

3

Φυτόχωµα(φυτών εσωτ.
χώρου) (σάκκος 50lt)

τεµ.

50

4

Τύρφη απλή (σάκος 300
λίτρων)

τεµ.

100

5

Περλίτης (σάκος 100
λίτρων)

τεµ.

100

6

Οργανικόςχούµος(compost)
(σάκος 50 λίτρων)

τεµ.

60
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Α/Α:3η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων
K.A.35 6693.06
Προϋπολογισµού 986,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 24450000-3
A/A

ΕΙ∆ΟΣ

Λίπασµα κρυσταλλικό 20-201 20+ΤΕ
Λίπασµα σύνθετο κοκκώδες +ΤΕ
2

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
συσκευασία
10
2 κιλών
συσκευασία
10
25 κιλών

συσκ. 250cc
Εντοµοκτόνο σκεύασµα µε
δραστική ουσία καλιούχα άλατα
3 λιπαρών οξέων 50,5% β/β(SL)
Μυκητοκτόνο σκεύασµα µε
συσκ. 100gr.
δραστική ουσία fosetyl-Al 80%
β/β(WP)
4
συσκ. 100cc
Μυκητοκτόνο σκεύασµα µε
δραστική ουσία propamocarb 53%
5 β/ο-fosetyl 31% (SL)
συσκ. 500ml
6 Λίπασµα υγρό+ΤΕ
συσκ.50γρ.
7 Χηλικός σίδηρος
Εντοµοκτόνο σκεύασµα µε
συσκ.80ml
δραστική ουσία permethrin 25% β/ο
8 (EC)
Εντοµοκτόνο σκεύασµα µε
συσκ.50γρ.
δραστική ουσία deltamethrin 2,5%
9 β/β (WP)

10 Γυαλιστικό σπρέϋ φύλλων

συσκ.500ml

35

10

20

10
10
5

5

5
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Α/Α:4η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών
K.A.35 6692.15
Προϋπολογισµού 1.622,50€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 39563000-6, 39541200-8, 44144000-1

A/A

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

∆ίχτυ σκίασης 90%

m2

1.000

2

Άγκιστρο διχτύου σκίασης

τεµ.

200

3

Γεωύφασµα

m2

100

4

Στικ υποστύλωσης µεταλλικό
πράσινο ύψους 90εκ.

τεµ.

15

5

Στικ υποστύλωσης µεταλλικό
πράσινο ύψους 150εκ.

τεµ.

15

6

Σχοινί δεσίµατος συνθετικό
πάχους 5mm (κουβάρι 1kgr)

τεµ.

50

7

Φλοιός πεύκου 10-40
εκ.(σάκος 80lt)

τεµ.

10

8

Ελαφρόπετρα αποστράγγισης
(σάκος 12lt)

τεµ.

20
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Α/Α:5η ΟΜΑ∆Α
Προµήθεια πασσάλων
K.A.35 6692.03
Προϋπολογισµού 1.212,00€ πλέον Φ.Π.Α.
CPV 34928210-3, 34928410-5

A/A

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεµ.

60

1

ΕΙ∆ΟΣ
Πάσσαλος πεύκου (ύψους 2,00µ. Χ
Φ4εκ.)

2

Πάσσαλος πεύκου (ύψους 3,00µ. Χ
Φ6εκ.)

τεµ.

60

3

∆ιαχωριστικό παρτεριών ξύλινο
ύψους 30εκ.

(τεµ. µήκους 2µ.)

60

Πειραιάς
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε.ΜΑΡΙΑΚΗ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

……………..

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α. ∆ΡΙΤΣΑΣ
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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.. έτους 2015
Τµήµατος Παρκοτεχνίας
Προϋπολογισµού 12.193,00 €
πλέον Φ.Π.Α.(14.997,40 € µε Φ.Π.Α.)

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείµενο της συγγραφής :
Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η προµήθεια υλικών κηποτεχνίας για τις ανάγκες
του Τµήµατος Παρκοτεχνίας της ∆/νσης Περ/ντος & Πρασίνου, που θα χρησιµοποιηθούν για
την δηµιουργία νέων χώρων πρασίνου και την ανάπλαση υπαρχόντων.
Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 12.193,00€ πλέον
Φ.Π.Α.(14.997,40€ 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 2015 και τους αντίστοιχους κωδικούς
του οικ.έτους 2016.
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους.
ΣΥΝΟΛΟ (€)

Φ.Π.Α.(€)

ΓΕΝ.
ΣΥΝΟΛΟ (€)

Προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα

1.812,00

416,88

2.229,38

35 6692.02

Προµήθεια κηπίου χώµατος

6.560,00

1.508,80

8.068,80

3

35 6693.06

Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων,
λιπασµάτων

986,00

226,78

1.212,78

4

35 6692.15

Προµήθεια βοηθητικών υλικών
καλλιεργητικών εργασιών

1.622,50

373,18

1.995,68

5

35 6692.03

Προµήθεια πασσάλων

1.212,00

278,76

1.490,76

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.

12.193,00

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

1

35 6692.01

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.804,40

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α.

14.997,40

ΑΡΘΡΟ 2ο.
Ισχύουσες διατάξεις:
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Η προµήθεια θα εκτελεστεί κατόπιν διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού η µε τη
διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή, 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 αρ.157 του Ν.4281/2014 (εγγυήσεις)
δ) του Ν 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
ε) Ν.2362/95, Υ.Α. 35130/739/ΦΕΚ Β 1291/10
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.
ζ) Την Κ.Υ.Α.1153/16620/2014:Καθορισµός των προϋποθέσεων & της διαδικασίας έναρξης
λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολ/κου υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών & των
επιχειρήσεων εµπορίας του υλικού αυτού.
η) το Π.∆. 159/2014(ΦΕΚ241/Α).
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 ή µέχρις εξάντλησης
του συµβατικού ποσού.
∆εν είναι υποχρεωτική η εξάντληση από το ∆ήµο ολόκληρου του ποσού του διαγωνισµού,
εφ’ όσον δεν προκύπτουν αντίστοιχες ανάγκες στα εν λόγω είδη.
Σηµειώνεται ότι οι ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισµού κάθε οµάδας της µελέτης
δύνανται να αυξοµειώνονται µεταξύ των ειδών της, µέχρι του συνολικού ποσού του
προϋπολογισµού της οµάδας , ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 5
∆ικαιολογητικά συµµετεχόντων:
Στο διαγωνισµό για την εν λόγω προµήθεια γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εµπορία των υπό
προµήθεια ειδών.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν την ηµέρα και την ώρα του διαγωνισµού τα
εξής δικαιολογητικά:
1.Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σ’αυτό και η σχετική µε την προµήθεια δραστηριότητά τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή , που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
2.Ασφαλιστική ενηµερότητα.
3.Φορολογική ενηµερότητα.
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4.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση
των όρων του διαγωνισµού και της παρούσας µελέτης και τους αποδέχονται πλήρως &
ανεπιφύλακτα.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι η προσφορά του ισχύει και τον
δεσµεύει για χρονικό διάστηµα 90 ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας
διενέργειας του διαγωνισµού.
6. Ειδικά , για την προµήθεια σπόρου χλοοτάπητα. οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει
να διαθέτουν τις προβλεπόµενες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ΄ Τροφίµων άδειες
παραγωγής & εµπορίας ή εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού. Για τα γεωργικά φάρµακα και
λιπάσµατα οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να διαθέτουν τις προβλεπόµενες άδειες
εµπορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ΄ Τροφίµων. Φωτοαντίγραφο των παραπάνω
αδειών θα κατατίθεται µαζί µε τις προσφορές τους.
Η εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού προϋποθέτει τη σχετική εγγραφή στο επίσηµο
µητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) ώστε η επιχείρηση να
λειτουργεί νόµιµα (σύµφωνα µε την Υ.Α. 1153/16620/2014 ,ΦΕΚ 616Β). Ο διαγωνιζόµενος ή η
διαγωνιζόµενη εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει ο ίδιος/η ίδια τη σχετική άδεια εµπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού (Π.Υ.) και να είναι εγγεγραµµένος/η στο αντίστοιχο επίσηµο µητρώο
του ΥΠΑΑΤ.
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος έχει εγγραφεί στο επίσηµο µητρώο ως σποροπαραγωγική
επιχείρηση παραγωγής & εµπορίας και δεν έχει λάβει αδειοδότηση εµπορίας πολλαπλασιαστικού
υλικού θα πρέπει να καταθέτει τον επίσηµα δηλωµένο κατάλογο των υλικών που παράγει (ο οποίος
έχει δηλωθεί στο Υ.Π.Α.Α.&Τ.), ώστε να ελεγχθεί εάν τα ζητούµενα υλικά είναι παραγωγής του.
Σύµφωνα µε το Π.∆ 159/2014 (ΦΕΚ 241Α), ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωµένος να
απασχολεί στην επιχείρηση υπεύθυνο επιστήµονα (Γεωπόνο, Τεχν. Γεωπόνο) έστω και µε µερική
απασχόληση κατ’ ελάχιστον 20ώρες/εβδοµάδα για τις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις και
επιχειρήσεις εµπορίας πολλαπλαστικού υλικού και δύο(2) ηµέρες/εβδοµάδα για τις επιχειρήσεις
εµπορίας λιπασµάτων µε απασχόληση καθ΄όλο το ωράριο εργασίας, τα οποία πρέπει να
αποδεικνύονται µε την προσκόµιση του πίνακα προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας ή του
ΙΚΑ, προσφάτως επικυρωµένο ,καθώς και µε την προσκόµιση αντίγραφου του πτυχίου του
υπεύθυνου επιστήµονα που απασχολείται. Εάν ό ίδιος ή ο διαχειριστής έχει την παραπάνω ιδιότητα,
αρκεί η προσκόµιση αντιγράφου του πτυχίου του ως Υπεύθυνου Επιστήµονα.
7. Για τα γεωργικά φάρµακα: Αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη χώρα
µας, µε τον αριθµό έγκρισης και το εµπορικό όνοµα του σκευάσµατος στο οποίο εκδόθηκε αυτή.
Όλα τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την συµµετοχή στον διαγωνισµό.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Κατακύρωση
Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές του
προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας για όλα τα είδη µιας ή περισσοτέρων οµάδων. ∆εν
γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη µίας οµάδας.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των υλικών, τη µεταφορά, την παράδοση και
την εκφόρτωσή τους στις αποθήκες του ∆ήµου ή σε άλλο οποιοδήποτε χώρο υποδείξει η Υπηρεσία..
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για
τα προµηθευόµενα είδη, εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά
του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Ενστάσεις:
Οι ενστάσεις κατά της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων ή της νοµιµότητας διενέργειας του
διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης .
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Υπογραφή σύµβασης-Εγγύηση :
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε 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 5% 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 από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, σύµφωνα µε το αρ.35 της Υ.Α. 11389/93.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η
εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Χρόνος προσκόµισης υλικού σε τµηµατική παραγγελία :
Ο ∆ήµος δύναται να προµηθεύεται τα υλικά κηποτεχνίας σε τµηµατικές παραγγελίες ή εφάπαξ,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
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
Πρασίνου ορίζεται σε πέντε(5) ηµέρες, σε χώρο που θα του υποδειχθεί. Παράταση προθεσµίας
παρέχεται στον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Η ειδοποίηση µπορεί να γίνεται ταχυδροµικά , µε φαξ ή ηλεκτρονικά. Κατά την υπογραφή του
συµφωνητικού υποχρεούται ο προµηθευτής να δηλώσει τηλεφωνικό αριθµό επικοινωνίας , φαξ και email. Ο προµηθευτής 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 δύο(2) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών επικαλούµενος
λόγους ανωτέρας βίας.
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 10ο
Έλεγχοι – ∆οκιµές
Κυρώσεις προµηθευτού για εκπρόθεσµη παράδοση ή αντικατάσταση συµβατικών υλικών
Εάν τα υλικά παραδοθούν εκπρόθεσµα σε σχέση µε την ταχθείσα ηµεροµηνία, θα επιβάλλονται
στον προµηθευτή πρόστιµο και κυρώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην Υπ. Απ. 11389/93.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή που συστήνεται από το ∆ήµο (Υπ.Απ.
11389/93).
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται µε µακροσκοπικό έλεγχο ή εργαστηριακό,
εφόσον απαιτείται, η δαπάνη του οποίου βαρύνει τον προµηθευτή, προς διαπίστωση της
καταλληλότητας των υλικών, σύµφωνα µε τους όρους των προδιαγραφών της τεχνικής περιγραφής
της µελέτης.
Σε περίπτωση ακαταλληλότητάς τους, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει
αυτά µε άλλα που θα πληρούν τους όρους της σύµβασης, µε κάθε µέσον και αζηµίως, εντός
προθεσµίας που ορίζει η Επιτροπή προµηθειών.
19

\1ο ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛ.ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 2015 (2).DOC

Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση των ακατάλληλων υλικών,
κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
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 παρουσίασής τους σε χώρο που
θα έχει υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Τρόπος πληρωµής:
Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά. Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον
προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή των ειδών, που θα παραδίδει τµηµατικά, µε την έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
Κρατήσεις:
Όλες οι δαπάνες προµήθειας 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%. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ∆ήµο Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 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,
αλλά σε τυχαίο γεγονός.
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 ΠΕΙΡΑΙΑ – ∆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.
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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.
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