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Μελέτη:

«Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια Κωνοφόρων δέντρων, πολυετών
πόων καθώς και έτοιμου χλοοτάπητα για την διακόσμηση ξύλινων φυτοδοχείων που θα
τοποθετηθούν στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα την εορταστική περίοδο των
Χριστουγέννων.
Όλα τα φυτά καθώς και ο χλοοτάπητας μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου
θα διατεθούν στο Τμήμα Πρασίνου ώστε να εγκατασταθούν σε διαφόρους κοινοχρήστους
χώρους όπως ο αθλητικός χώρος Φάρκαινας και η διαμορφωμένη τάφρος του Φρουρίου.
Η προμήθεια από τον ανάδοχο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα για όλα
τα είδη και ανάλογα με τις προδιαγραφές της μελέτης. Όλα τα φυτά θα πρέπει να
είναι Α ποιότητας, ομοιόμορφα διακλαδισμένα και τα κωνοφόρα ευθυτενή και με
συμπαγή μορφή ( γεμάτα φυτά). Αν τα φυτά δεν εκπληρώνουν τους όρους της
σύμβασης, δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της Μελέτης ή εμφανίζουν κάποια
προσβολή, ο μειοδότης υποχρεούται να τα αντικαταστήσει με άλλα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές. Ο προμηθευτής θα παραδώσει τα φυτά σε σημείο που θα του
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, με δική του ευθύνη και με δικά του έξοδα.
Με την οικονομική προσφορά ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει
φωτογραφικό υλικό για τα ανάλογα είδη των φυτών.
Η δαπάνη της παρούσης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και υπάρχει σχετικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2,000€
στον προϋπολογισμό του
Δ. Χίου έτους 2019 με σχετικό Κ.Α. 35-6692.001 από
πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ .
Η προμήθεια προβλέπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 221 του εν λόγω νόμου.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο Χίου και εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών λόγω επείγοντος από την υπογραφή της σύμβασης.
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Ο ανάδοχος, βάσει των κείμενων διατάξεων, υπόκειται σε όλους τους φόρους,
τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.
Η προμήθεια των ειδών θα γίνει ανά είδος βάση της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς βάση τιμής.
Σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 κατά τη
διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης προμηθειών το αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα
κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό
αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι
100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Η Συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Τ.Υ.Δ. Χίου

Ποδαρά Αριέττα
Αρχιτέκτων Τοπίου
Με Βαθμό Β΄

Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α ΄
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΗ
ΤΜΧ

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

5

70.00€

350.00€

10

45.00€

450.00€

8

12.00€

96.00€

3L

30

7,00€

210.00€

3L

30

3,00€

90.00€

3L

11

8.00€

88.00€

5.50€

550.00€

Α/Α

Είδος

Ύψος
Κορμού
( καθαρό)

1

2m - 2,5 m

2

Κωνοφόρα Δέντρα
Κυπαρίσσι Τοτέμ
Cupressus semprervirens
pyramidallis
Κυπαρίσσι Αριζόνας
Cupressus arizonica

1.50m - 2.00m

3

Γιουνίπερος
Juniperus chinensis Stricta

0.50 – 0.60m

13

Ύψος φυτού
(εκατοστά)

Όγκος
γλάστρας(Lt)

Πόες/Ετήσια

4
5

6

7

Κυκλάμινο
Cyclamen percicum
(τρία χρώματα)
Καλλωπιστικό λάχανο
Brassica oleracea
( δύο χρώματα)
Αλεξανδρινό
Poinsetia euphorbia
pulcherima( 4-5 κλαδιά)
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

Όγκος
γλάστρας(Lt)

28
18

0.30m

0.20m
0.50 m – 060m
μ2

ΤΕΜΑΧΙΑ

100

1.834,00€
165,06€
1.999,06€

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ( 9% )
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Χίος 12/11/2019
Η Συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ.Δ Χίου

Ποδαρά Αριέττα
Αρχιτέκτων Τοπίου
Με Βαθμό Β΄

Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α΄
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Τιμολόγιο
Άρθρο 1Ο Κωνοφόρα Δέντρα
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη
δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη
φύτευσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.Τα φυτά πρέπει να
είναι υγιή, εύρωστα, με το χαρακτηριστικό χρώμα των φύλλων και να μην είναι
πρόσφατα μεταφυτεμένα. Να είναι ευθυτενή και με συμπαγή ανάπτυξη. Επίσης δεν
πρέπει να μεταφέρουν ζιζάνια με την μπάλα χώματος.
Τιμή τεμαχίου (τεμ.)
ΕΥΡΩ ανά είδος φυτού σύμφωνα με τον πίνακα

Άρθρο 2Ο Πόες/Ετήσια
Προμήθεια θάμνων ,ποωδών - πολυετών φυτών, ετησίων κλπ φυτών με τις δαπάνες
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν
απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες
του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη
δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-0700. Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, εύρωστα, με το χαρακτηριστικό χρώμα των φύλλων και
να μην είναι πρόσφατα μεταφυτεμένα. Τα χαρακτηριστικά τους να είναι σύμφωνα με τον
πίνακα. Επίσης δεν πρέπει να μεταφέρουν ζιζάνια με την μπάλα χώματος.
Τιμή τεμαχίου (τεμ.)
ΕΥΡΩ ανα είδος φυτού σύμφωνα με τον πίνακα
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Άρθρο 3Ο Έτοιμος χλοοτάπητας
Προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου του έτοιμου χλοοτάπητα. Η ποικιλία του
χλοοτάπητα θα είναι Festuca arudinacea.Έτοιμος για χρήση και απαλλαγμένος από κάθε
είδους ζιζάνια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή μεταφορά
και τοποθέτηση του χλοοτάπητα.
Τιμή τεμαχίου (μ2.)
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθμητικώς : 5,50€

Χίος 12/11/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Συντάξασα
Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Τ.Υ.Δ. Χίου

Ποδαρά Αριέττα
Αρχιτέκτων Τοπίου
Με Βαθμό Β΄

Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α ΄
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