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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

                                                                                              
 
 
 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                   Αρ. Μελέτης     12/2016 

Τμήμα Πρασίνου & Κηποτεχνίας 

 

 

        

TEXNIKH EKΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια φυτών, σπόρων, δενδρυλλίων, 

κ.λ.π για την κάλυψη των αναγκών φύτευσης στα πλαίσια ενίσχυσης  του Αστικού 

Πρασίνου του Δήμου για  το  έτος  2016  για φυτεύσεις σε  πεζοδρόμια,  πάρκα, 

άλση, κοινόχρηστους χώρους,  προαύλια  σχολείων και  άλλους   χώρους  πρασίνου 

του  Δήμου  μας. 

 

Τα φυτά αυτά προορίζονται για φύτευση στην πλατεία Καραϊσκάκη, στα παρτέρια 

Ελ.Βενιζέλου, στην πλατεία Παναγούλη, στα τρίγωνα Αμφιθέας, στα παρτέρια Αλίμου 

& Ποσειδώνος, , στο πρανές Νίκης & Αυξεντίου,  στα Ο.Τ 351, στη Λ. Ιωνίας  κ.α . 

Στην παρούσα Τεχνική  Έκθεση περιλαμβάνεται εκτός της προμήθειας φυτών και 

δένδρων και η προμήθεια πασσάλων, κηπευτικού χώματος, λιπάσματος, 

φυτοχώματος και τύρφης, για την κάλυψη  των φυτευτικών αναγκών του Τμήματος. 

 

 Οι τιμές του φυτικού υλικού ελήφθησαν από το εμπόριο.  

Tα υλικά  που θα παραδοθούν στην Υπηρεσία μας πρέπει να είναι άριστης  ποιότητας 

και τα φυτά υγιή,  εύρωστα και να τηρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 

ενδεικτικό τιμολόγιο της μελέτης. 

Η παράδοση των υλικών- φυτών  θα γίνει τμηματικά  με βάση τις ανάγκες ,την εποχή 

και τον προγραμματισμό των εργασιών της υπηρεσίας μας . 

 

Το φυτικό υλικό που θα παραδοθεί στο Δήμο θα πρέπει να προέρχεται από φυτώρια 

που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2040/92 και Ν. 2325/95 ή αν 

είναι εισαγόμενα να συνοδεύονται  από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά, σύμφωνα με 

το Π.Δ 365/2002 (ΦΕΚ Α307/10.12.2002).  

 

Κάθε παρτίδα φυτών που θα παραδίδεται στον Δήμο θα πρέπει να συνοδεύεται από 

υπεύθυνη του αναδόχου ότι τα φυτά είναι υγιή και ότι θα αντικαταστήσει όλα τα 

άρρωστα φυτά σε περίπτωση εμφάνισης ασθένειας, που δεν μπορεί να 

καταπολεμηθεί αποτελεσματικά (αδρομυκώσεις, σηψιρριζίες, ιώσεις, νηματώδεις, 

κ.λ.π.). 
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Επίσης κάθε ομάδα φυτικού είδους που παραδίδεται στην υπηρεσία θα πρέπει να 

συνοδεύεται από ευανάγνωστη ετικέτα  στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται η 

λατινική  καθώς και η κοινή ονομασία των φυτών. 

 

Η δαπάνη της παρούσας  μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 34.039,35 €, 

συμπεριλαμβανομένου  και του  Φ.Π.Α και θα βαρύνει τους Κ.Α 35.6693.0001, 

35.6692.0003 και  35.6692.0004 του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του 

Δήμου μας. 
                                        

                

 

 

 

 

 Άλιμος, 12/02/ 2016  

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

Β. ΤΣΟΡΒΑ 
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Τμήμα Πρασίνου & Κηποτεχνίας 
 

 

     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο Μ Α Δ Α   I 
Α.  Δ Ε Ν Δ Ρ Α (K.A.35.6692.0004) 
a/a  

ΟΝΟΜΑ /ΕΙΔΟΣ 

ΥΨΟΣ 

(μέτρα) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.  

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1. ΓΡΕΒΙΛΛΕΑ 

(Grevillea rob.) 

1,50-2,00 15 30,00 450,00 

2. ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 

(Laurus nob.) 

2,00-2,50 20 37,00 740,00 

3. ΜΑΓΝΟΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ 

(Magnolia grand.) 

1,50-1,75 

 

85 90,00 7650,00 

4. KOΥΤΣΟΥΠΙΑ 

(Cercis Siliquastrum) 

1,75-2,00 20 27,00 540,00 

5. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 

(Pinus  Pinea) 

1,75-2,00 30 38,00 1.140,00 

6. ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 

(Brachychiton acerif.) 

1,75-2,00 30 

 

35,00 1050,00 

7. ΨΕΥΔΟΠΙΠΕΡΙΑ 

(Schinus Molle) 

2,00-2,50 10 35,00 350,00 

8. ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ 

(Nerium Oleander) 

1,75-2,00 15 25,00 375,00 

9. ΕΛΙΑ( Οlea Europaea) 1,75-2,00 20 27,00 540,00 

10. ΜΟΥΡΙΑ( Morus nigra L.) 

 

2,00-2,50 15 80,00 1200,00 

11. ΑΡΙΑ(Quercus Ilex) 

 

2,00-2,50 10 50,00 500,00 

12. ΠΛΑΤΑΝΟΣ(Platanus orientalis) 

 

2,50-3,00 10 60,00 600,00 

13. ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ(Tilia cordata) 

 

2,50-,300 10 45,00 450,00 

14. ΠΡΟΥΝΟΣ (Prunus Cerasifera) 

 

2,00-2,5 20 25,00 500,00 

15. ΣΧΙΝΟΣ (Schinus 

Terebrinthus) 

1,75-2,00 20 30,00 600,00 

16. ΓΙΑΚΑΡΑΝΤΑ( Jacarada 

mimosalfolia) 

1,75-2,00 20 30,00 600,00 
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Β. Θ Α Μ Ν Ο Ι - Α Ν Θ Η   (K.A.35.6692.0004)   
α/α ΟΝΟΜΑ /ΕΙΔΟΣ  ΦΥΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΥΨΟΣ 

(μέτρα) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ                    

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

17 ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΘΑΜΝΩΔΗΣ 

(Νerium Oleander) 

0,80-1,00 100 2,50 250,00 

 

18 ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ 

(Ligustrum Texanum) 

0,80-1,00 20 6,00 120,00 

19 ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ ΚΟΙΝΟ     

(ligustrum japonicum) 

0,40-0,60 300 2,00 600,00 

20 ΒΙΒΟΥΡΝΟ  ΚΟΙΝΟ 

(Viburmum spp.) 

0,80-1,00 100 2,50 250,00 

21 ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ 

(Rosmarinus Officinalis) 

0,50-0,60 40 2,50 100,00 

22 ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΔΟΕΙΔΗΣ 

(Thuja spp.) 

0,80-1,00 20 14,00 280,00 

23 ΛΑΝΤΑΝΑ  ΕΡΠΟΥΣΑ           

(Lαntana montevidensis) 

0,30-0,40 100 2,50 250,00 

24 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

(Rosa spp.) 

>1,00 50 6,00 300,00 

25 ΓΚΑΟΥΡΑ       (Gaura 

Lindheimeri Siskiyou pink) 

0,30-0,50 50 2,50 125,00 

26 ΔΩΔΩΝΑΙΑ 

(Dodonaea visc.) 

0,60-0,80 30 6,00 180,00 

27 ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ  

(Callistemon spp.) 

0,60-0,80 50 6,00 300,00 

28 ΦΩΤΙΝΙA 

(Photinia x fraseri) 

0,40-0,60 350 8,00 2.800,00 

29 ΡΥΓΧΟΣΠΕΡΜΑ   

(Rhynchospermun Jasminoides) 

1,00-1,50 30 8,00 240,00 

30 ΓΙΑΣΕΜΙ ΚΙΤΡΙΝΟ     

(jasminum humilis) 

1.00-1.50 30 8,00 240,00 

31 ΠΟΛΥΓΑΛΑ 

(polygala myrtifolia) 

0,80-1,00 30 12,00 360,00 

32 ΛΕΒΑΝΤΑ 

(Lavandula angustifolia) 

0,30-0,40 50 2,50 125,00 

33 ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΚΛΑΔΟΣ 

(juniperus sp.) 

0,60-0,80 20 6,00 120,00 

34 ΑΓΓΕΛΙΚΗ θαμνωδης 

(Pittosporum Tobira) 

0,60-0,80 30 2,50 75,00 € 

35 ΘΥΜΑΡΙ 

(Thymus serphyllum) 

0,30-0,50 20 2,00 € 40,00 € 

36 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ 

(οriganum majorana) 

0,30-0,50 20 2,00 € 40,00 € 

37 ΡΙΓΑΝΗ 

(οriganum vulgare) 

0,30-0,50 20 2,00 € 40,00 € 

38 ΣΕΦΛΕΡΑ 

(schefflera arboricola) 

1,00-1,50 14 15,00 € 210,00 € 

39 ΦΙΚΟΣ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 

(Ficus benjamina) 

1,50-2,00 15 18,00 € 270,00 € 
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Γ. Σ Π Ο Ρ Ο Ι  Κ.Λ.Π.  (K.A.35.6692.0004)   
α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 

METΡ. 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

40 ΣΠΟΡΟΣ ΔΙΧΟΝΔΡΑΣ 

 

Κιλό 5 30,00 € 150,00 € 

41 ΣΠΟΡΟΣ ΦΕΣΤΟΥΚΑΣ 

 

Κιλό 15 7,00 € 105,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ I 24.855,00 
               Φ.Π.Α.  13%  3.231,15 
    

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ Ι 

 

 

28.086,15 

 

Ο Μ Α Δ Α   II 

A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ (K.A 35.6692.0003) 
a/a ONOMA/ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (€) 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

42 Κηπευτικό Χώμα 

 

m3 230 14,00   3.220,00 

 ΣΥΝΟΛΟ II   3.220,00 

           Φ.Π.Α. 23%     740,60 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ II 

 

  

3.960,60 

        

Ο Μ Α Δ Α   III 

A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 

    (K.A 35.6693.0001) 
a/a ONOMA/ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (€) 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

43. Λίπασμα τύπου Complezal 

 

Κιλό 500 1,00 € 500,00 € 

44. Ορμόνη Ριζοβολίας 

 

Γραμμάριο 125 0,16 € 20,00 € 

45. Περλίτης 

 

Λίτρο 500 0,10 € 50,00 € 

46. Φυτόχωμα 

 

Λίτρο 2.000 0,15 € 300,00 € 

47. Τύρφη 

 

Λίτρο 5.000 0,09 € 450,00 € 

48. Πάσσαλοι 

 

Τεμάχιο 100 3,00 € 300,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ III 1.620,00 

 Φ.Π.Α 23% 372,60 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ III 

 

 

1.992,60 
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ I + ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ II + ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ III = 

28.086,15 €  + 3.960,60 € + 1.992,60 € = 

34.039,35  € 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
    ΚΩΔΙΚΟΣ    ΠΟΣΟ 

K.A 35.6692.0003 28.086,15 

K.A.35.6692.0004  3.960,60 

K.A 35.6693.0001  1.992,60 

 

 

 

Άλιμος, 12/02/ 2016 
 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

 

Β.ΤΣΟΡΒΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

Σ. ΓΑΚΗΣ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

Α. ΜΟΥΣΙΑ 
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TEXNIΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Άρθρο 1ο 

Προμήθεια δένδρων (Grevillea rob.)  με ύψος 1,50-2,00 μέτρα, περίμετρο κορμού 

6-8 εκατοστά και μπάλα χώματος επτά (7) λίτρων. 

Τιμή Μονάδας : 30,00 € 

 

Άρθρο 2ο 

Προμήθεια δένδρων Δάφνης Απόλλωνα ( Laur. Nob.),  με ύψος 2,00-2,50 μέτρα, 

περίμετρο κορμού 6-8 εκατοστά και  με μπάλα χώματος δέκα (10) λίτρων. 

Τιμή Μονάδας : 37,00 € 

 

Άρθρο 3ο 

Προμήθεια δένδρων Μανόλιας ( Manolia grand.),  με ύψος 1,50-1,75 μέτρα και 

μπάλα χώματος  τριάντα πέντε (35) λίτρων. 

Τιμή μονάδας : 90,00 € 

 

Άρθρο 4ο 

Προμήθεια δένδρων Κουτσουπιάς (  Cercis Siliquastrum),   με ύψος 1,75- 2,00 

μέτρα, με περίμετρο κορμού 8-10 εκατοστά και με μπάλα χώματος είκοσι έξι (26) – 

τριάντα (30) λίτρων. 

Τιμή Μονάδας : 27,00 € 

 

Άρθρο 5ο 

Προμήθεια δένδρου Κουκουναριάς (Pinus pinea), με ύψος 1,75-2,00 μέτρα, 

περίμετρο κορμού 6-8 εκατοστά και μπάλα χώματος δέκα (10) λίτρων.  

Τιμή Μονάδας : 38,00 € 

 

Άρθρο 6ο 

Προμήθεια δένδρου Βραχυχίτωνα  (Brachychiton pop.),  με ύψος  1,75-2,00 μέτρα 

και μπάλα χώματος επτά (7) λίτρων. 

Τιμή Μονάδας : 35,00 € 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΑΝΘΕΩΝ, 
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Άρθρο 7ο 

Προμήθεια  δένδρου  Ψευδοπιπεριάς (Schinus molle),  με ύψος 2,00-2,50 μέτρα, με 

περίμετρο κορμού 4-6 εκατοστά  και μπάλα χώματος επτά (7) λίτρων. 

Τιμή Μονάδας : 35,00 € 

 

Άρθρο 8ο 

Προμήθεια δένδρου Πικροδάφνης (Nerium Oleander),  με ύψος 1,75-2,00 μέτρα, με 

περίμετρο κορμού 4-6 εκατοστά και μπάλα χώματος  επτά (7) λίτρων. 

Τιμή Μονάδας : 25,00 € 

 

Άρθρο 9ο 

Προμήθεια  δένδρου ελιάς ( olea europaea),  με ύψος 1,75-2,00 μέτρα και μπάλα 

χώματος δώδεκα (12) λίτρων. 

Τιμή Μονάδας : 27,00 € 

 

Άρθρο 10ο 

Προμήθεια δένδρου Μουριάς (Μοrus alba), με ύψος  2,00 -2,50 μέτρα, με 

περίμετρο κορμού 10-12 εκατοστά και μπάλα χώματος  τριάντα (30) λίτρων. 

Τιμή Μονάδας : 80,00 € 

 

Άρθρο 11ο 

Προμήθεια  δένδρου Αριάς (Quercus Ilex),  με ύψος 2,00-2,50 μέτρα, με περίμετρο 

κορμού 4-6 εκατοστά και μπάλα χώματος  εννέα (9) –δέκα (10) λίτρων. 

Τιμή Μονάδας : 50,00 € 

 

Άρθρο 12ο 

Προμήθεια δένδρου Πλάτανου (Platanus sp.),  με ύψος 2,50-3,00 μέτρα, με 

περίμετρο κορμού  10-12 εκατοστά και μπάλα χώματος τριάντα (30) λίτρων. 

Τιμή Μονάδας: 60,00 € 

 

Άρθρο 13ο 

Προμήθεια  δένδρου Φλαμουριάς (Tilia europaea), με ύψος 2,50-3,00 μέτρα και με 

περίμετρο κορμού 10-12 εκατοστά και μπάλα χώματος  είκοσι έξι (26) – (30) τριάντα 

λίτρων. 

Τιμή Μονάδας : 45,00 € 

 

Άρθρο 14ο 

Προμήθεια δένδρου Προυνού ( Prunus Cerasifera), με ύψος 2,00-2,50 μέτρα, με 

περίμετρο κορμού 4-8 εκατοστά και μπάλα χώματος δέκα (10)  λίτρων. 

Τιμή Μονάδας : 25,00 € 

 

Άρθρο 15ο 

Προμήθεια δένδρου Σχίνου (Schinus terebinthifolius),  με ύψος 1,75-2,00 μέτρα, 

με περίμετρο κορμού 10-12 εκατοστά και μπάλα χώματος επτά (7) λίτρων. 

Τιμή Μονάδας : 30,00 € 
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Άρθρο 16ο 

Προμήθεια  δένδρου Γιακαράντας ( Jacarada mimosalfolia),  με ύψος 1,75-2,00 

μέτρα,  με περίμετρο κορμού 6-8 εκατοστά και μπάλα χώματος δέκα (10) λίτρων. 

Τιμή Μονάδας: 30,00 € 

 

Άρθρο 17ο 

Προμήθεια  θάμνου Πικροδάφνης (Nerium Oleander),  με ύψος 0,80-1,00 μέτρα, σε 

γλάστρα 16άρα. 

Τιμή Μονάδας : 2,50 € 

 

Άρθρο 18ο 

Προμήθεια θάμνου Λιγούστρου Τεξάνουμ  «Ligustrum Japonicum Texanum»,  με 

ύψος 0,40-0,60 μέτρα, σε γλάστρα 18άρα. 

Τιμή Μονάδας : 6,00 € 

 

Άρθρο 19ο 

Προμήθεια θάμνου λιγούστρου ιαπωνικού κοινού,  (Ligustrum japonicum)  με ύψος  

0,60-0,80 μέτρα και  με μπάλα χώματος δύο (2) λίτρων. 

Τιμή Μονάδας : 2,00 € 

 

Άρθρο 20ο 

Προμήθεια  θάμνου Βιβούρνου κοινού (Viburnum spp.),  με ύψος 0,80-1,00 μέτρα, 

σε γλάστρα 16άρα. 

Τιμή Μονάδας : 2,50 € 

 

Άρθρο 21ο 

Προμήθεια  δενδρολίβανου (Rosmarinus officinalis)  με ύψος 0,50-0,60 μέτρα, σε 

γλάστρα 16άρα. 

Τιμή Μονάδας : 2,50 € 

 

Άρθρο 22ο 

Προμήθεια Τούγιας Πυραμιδοειδής (Thuja spp.),  με ύψος 0,80-1,00 μέτρα,   σε 

γλάστρα 18αρα. 

Τιμή Μονάδας : 14,00 € 

 

Άρθρο 23ο 

Προμήθεια θάμνου λαντάνας έρπουσας (Lantana mondevidensis), με ύψος 30-40 

εκατοστά  σε γλάστρα 16αρα. 

Τιμή Μονάδας : 2,50 € 

 

Άρθρο 24ο 

Προμήθεια  θάμνου Τριανταφυλλιάς (Rosa spp.),  με ύψος μεγαλύτερο από ένα (1) 

μέτρο,  σε γλάστρα 22αρα, διαφόρων χρωμάτων. 

Τιμή Μονάδας : 6,00 € 
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Άρθρο 25ο 

Προμήθεια θάμνου  Γκάουρας (Gaura Lindheimeri Siskiyou pink), με ύψος 30-50 

εκατοστά, σε  γλάστρα 16άρα, ροζ χρώματος. 

Τιμή Μονάδας : 2,50 € 

 

Άρθρο 26ο 

Προμήθεια θάμνου Δωδωναίας (Dodonaea visc.),  με ύψος 60-80 εκατοστά, σε 

γλάστρα 16αρα. 

Τιμή Μονάδας : 6,00 €  

 

Άρθρο 27ο 

Προμήθεια  θάμνου Καλλιστήμονα (Callistemon spp.)   με ύψος 60-80 εκατοστά, σε 

γλάστρα 18αρα. 

Τιμή Μονάδας : 6,00 € 

 

Άρθρο 28ο 

Προμήθεια  θάμνου φωτίνιας (Photinia fraseri)  με ύψος 40-60 εκατοστά,  σε 

γλάστρα 18αρα. 

Τιμή Μονάδας : 8,00 € 

 

Άρθρο 29ο 

Προμήθεια αναρριχώμενου  φυτού Ρυγχόσπερμα (Rhynchospermum jasminoides), με 

ύψος 1,00-1,50 μέτρα, σε γλάστρα 18αρα. 

Τιμή Μονάδας : 8,00 € 

 

Άρθρο 30ο 

Προμήθεια αναρριχώμενου  φυτού Γιασεμί κίτρινο (jasminum humilis) με ύψος 1,00-

1,50 μέτρα, σε γλάστρα 18αρα. 

Τιμή Μονάδας : 8,00 € 

 

Άρθρο 31ο 

Προμήθεια  θάμνου Πολύγαλα (polygala myrtifolia),  με ύψος 0,80-1,00 μέτρα, σε 

γλάστρα 22άρα. 

Τιμή Μονάδας : 12,00 € 

 

Άρθρο 32ο 

Προμήθεια ποωδών φυτών Λεβάντας (Lavandula angustifolia) , με ύψος 0,30-0,40 

μέτρα,  σε γλάστρα 16αρα, με ύψος 0,30-0,40 μέτρα. 

Τιμή Μονάδας : 2,50 € 

 

Άρθρο 33ο 

Προμήθεια  θάμνου γιουνίπερου οριζοντιόκλαδου (Juniperus spp.), με ύψος 0,60-

0,80 μέτρα, σε γλάστρα 18αρα. 

Τιμή Μονάδας ; 6,00 € 
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Άρθρο 34ο 

Προμήθεια θάμνου Αγγελικής (Pittosporum Tobira), με ύψος 0,60-0,80 μέτρα, με 

μπάλα χώματος δύο (2) λίτρα. 

Τιμή Μονάδας : 2,50 € 
 

Άρθρο 35ο 

Προμήθεια  Ποωδών - πολυετών και ετήσιων, διετών,  βολβώδη κλπ φυτά 

κατηγορίας Π2, Θυμάρι, (thymus vulgaris), με μπάλα χώματος 0,80 λίτρα και ύψος 

0,30-0,50 μέτρα. 

Τιμή Μονάδας : 2,00 € 

 

Άρθρο 36ο 

Προμήθεια  ποωδών - πολυετών και ετήσιων, διετών,  βολβώδη κλπ φυτά 

κατηγορίας Π2 , μαντζουράνας (Origanum majorana)  με μπάλα χώματος 0,80 λίτρα 

και  ύψος 0,30-0,50 μέτρα. 

Τιμή Μονάδας : 2,00 € 

 

Άρθρο 37ο 

Προμήθεια  ποωδών - πολυετών και ετήσιων, διετών, βολβώδη κλπ φυτά 

κατηγορίας Π2,  ρίγανης (Origanum vulgare)  με μπάλα χώματος 0,80 λίτρα και ύψος 

0,30-0,50 μέτρα. 

Τιμή Μονάδας  :  2,00   € 

 

Άρθρο 38ο 

Προμήθεια φυτών  Σεφλέρας, (schefflera arboricola), ύψους 1,0-1,5 m, με πλούσια 

κόμη. 

Τιμή μονάδας:     15,00 € 

 

Άρθρο 39ο 

Προμήθεια φυτών Φίκου benjamin, (Ficus benjamina), ύψους 1,5-2,00 m. 

Τιμή μονάδας: 18,00 € 

 

Άρθρο 40ο 

Προμήθεια  σπόρου Διχόνδρας, πιστοποιημένου για την ποιότητα και την φυτρωτική 

του ικανότητα (95%) .Πρέπει να έχει άριστη καλυπτικότητα και ομοιομορφία, μεγάλη 

αντοχή στο χειμωνιάτικο κρύο και στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού , πολύ 

καλή υφή και βαθυπράσινο χρώμα, να αναβλαστάνει  γρήγορα και να εμφανίζει 

ανθεκτικότητα στις ασθένειες (νηματώδη, φυτόφθορα , κλπ). Πρέπει να είναι  

πρόσφατης εσοδείας , συσκευασμένος μέσα σε σάκους του ενός  κιλού που θα φέρουν 

ετικέτα σύνθεσης του μίγματος,  τον οίκο & ημερομηνία  παραγωγής & λήξης.  

Τιμή Μονάδας : 30,00  €/ κιλό 
 

Άρθρο 41ο 

Προμήθεια σπόρου γκαζόν  Festuca Aurdinanceαe, πιστοποιημένου για την ποιότητα και 

την φυτρωτική του ικανότητα (95%). Πρέπει να έχει άριστη καλυπτικότητα και 
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ομοιομορφία, μεγάλη αντοχή στο χειμωνιάτικο κρύο και στις υψηλές θερμοκρασίες 

του καλοκαιριού , πολύ καλή υφή και βαθυπράσινο χρώμα, να αναβλαστάνει  γρήγορα 

και να εμφανίζει ανθεκτικότητα στις ασθένειες ( νηματώδη, φυτόφθορα , κλπ). 

Πρέπει να είναι  πρόσφατης εσοδείας , συσκευασμένος μέσα σε σάκους 5 κιλών που 

θα φέρουν ετικέτα σύνθεσης του μίγματος,  τον οίκο & ημερομηνία  παραγωγής & 

λήξης.  

Τιμή Μονάδας : 7 € /κιλό  

 

Άρθρο 42ο 

         Προμήθεια  κηπαίου χώματος κατάλληλου  για την συντήρηση των φυτών, 

δένδρων και γκαζόν των πάρκων και δενδροστοιχιών, αλλά και για την 

επέκταση της φυτοτεχνικής διαμόρφωσης των χώρων πρασίνου το οποίο θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές. Το κηπευτικό 

χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με 

αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55% , σε άργιλο 25% το μέγιστο και ίλυ εως 

10%.  

        Το κηπευτικό χώμα θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, 

αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 2 cm και άλλα ξένα ή 

τοξικά υλικά, βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. Επίσης θα πρέπει, από χημικής 

πλευράς,  να έχει χαμηλό ποσοστό ενεργού CaCo3 , χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα 

και να περιέχει επαρκείς ποσότητες νιτρικού αζώτου, φωσφόρου, καλίου, ασβεστίου, 

μαγνησίου και ιχνοστοιχείων, άμεσα απορροφήσιμων από τα φυτά και ωφέλιμα για 

την ανάπτυξη τους. 

      Τιμή Μονάδας : 14 € / κυβικό 

 

Άρθρο 43ο 

Προμήθεια Λιπάσματος τύπου 12-18-16, σε κοκκώδη μορφή (τύπου Κομπλεζάλ), για 

ισορροπημένη λίπανση των φυτών. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία των 

είκοσι πέντε κιλών. 

Τιμή Μονάδας : 1,00 € /κιλό 

 

Άρθρο 44ο 

Προμήθεια σκευάσματος ορμόνης ριζοβολίας για ριζοβολία μοσχευμάτων 

προερχόμενων από καλλωπιστικά δέντρα, θάμνους, ορτανσίες, γεράνια, και 

μοσχεύματα ανθοφόρων φυτών.  

Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία των είκοσι πέντε (25) γραμμαρίων. 

Τιμή Μονάδας : 0,16 € / γραμμάριο 

 

Άρθρο 45ο 

Προμήθεια  περλίτη που χρησιμοποιείται ως συστατικό για ειδικά μίγματα χώματος 

για αερισμό και διατήρηση υγρασίας για την ανώτερη καλλιέργεια φυτών, με ουδέτερο 

ph. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία των εκατό (100) λίτρων. 

Tιμή Μονάδας : 0,10 €/ λίτρο 
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Άρθρο 46ο 

Προμήθεια φυτοχώματος για φυτά εσωτερικού χώρου, σε συσκευασία των πενήντα 

(50) λίτρων. Το φυτόχωμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για γλάστρες, για φυτά 

εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και  για διακοσμητικά φυτά. Το μίγμα θα πρέπει να 

είναι εξαιρετικής ποιότητας λευκής και μαύρης τύρφης, πλούσιο σε 

κομποστοποιημένα φυτικά μέρη. Η χημική σύνθεση  του φυτοχώματος θα πρέπει να 

αποτελείται από ξανθιά τύρφη σε ποσοστό 100%, περλίτη, λίπασμα (Ν-P-Κ) 14-16-18 

+Ιχνοστοιχεία, ph 5.5-6.5 και Υγρασία 40-60%. 

Τιμή Μονάδας : 0,15 € / λίτρο 

 

Άρθρο 47ο 

Προμήθεια τύρφης , σε μπάλες συμπιεσμένες  των διακοσίων πενήντα (250) λίτρων, 

ρωσικής προέλευσης ή από Βαλτικές χώρες. Η Τύρφη θα πρέπει να εξασφαλίζει τις 

ιδανικές συνθήκες για την υγιή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών και να 

παρέχει ιδανικό αερσιμό και στράγγιση, αποτρέποντας συνθήκες ασφυξίας στην ρίζα. 

Θα πρέπει να είναι καλής σύστασης, ώστε να βελτιώνει την κοκκομέτρία του ,να μην 

περιέχει κομμάτια από ξύλο ή άμμο και να είναι ελεύθερη από σπόρους, νηματώδεις 

και σκουλήκια. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει οργανική ουσία 95% επί ξηρού, 

υγρασία 40%-60%, υδατοϊκανότητα 700-900 gr ανά 100 gr επί ξηρού και ph 2.5-

4.5 

Τιμή Μονάδας : 0,09 € / λίτρο 

 

Άρθρο 48ο 

Προμήθεια πασσάλων αποφλοιωμένοι  πελεκητοί στην άκρη ύψους 2,00  έως  2,20 

μέτρα διαμέτρου 6-8 εκατοστών από κατάλληλα είδη δένδρων.  

Τιμή Μονάδας : 3,00 / τεμάχιο 

 

 

 

 

 

 

Άλιμος, 12/02/2016 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

 

Β.ΤΣΟΡΒΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

Σ. ΓΑΚΗΣ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

Α. ΜΟΥΣΙΑ 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

                                                                                              
 
 
 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                   Αρ. Μελέτης     12/2016 

Τμήμα Πρασίνου & Κηποτεχνίας 

 

 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων  αφορά την αντιμετώπιση των δαπανών για την  

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, κηπευτικού χώματος και 

φυτοπαθολογικού υλικού,  για τις ανάγκες Τμήματος Πρασίνου & Κηποτεχνίας του 

Δήμου Αλίμου. 

                                                  

ΑΡΘΡΟ  2ο  

Τα στοιχεία  της μελέτης κατά σειρά είναι : 

1.   Τεχνική Έκθεση 

2 .  Τιμολόγιο Μελέτης- Προδιαγραφές 

3.   Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

4.   Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο  

Η παρούσα προμήθεια γίνεται σύμφωνα με την υπ αριθμ.11389/93 Υπουργική 

Απόφαση - Υπ Εσωτερικών περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Ο.Τ.Α. σε 

εκτέλεση των Ν. 2286/95, ι 2362/95 και 1797/87 και του Νόμου «Καλλικράτη» 

Ν.3852/10.  

Η σχετική πίστωση λαμβάνεται  από τον προϋπολογισμό  του Δήμου με Κ.Α 35. 

6692.0003 και 35.6692.0004 καθώς και του Κ.Α 35.6693.0001 για το  

οικονομικό έτος 2016 και ανέρχεται στο ποσό των 34.039,35 € 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α . 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο  

Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη 

διάρκεια της προμήθειας και  για κανένα λόγο δεν αναθεωρούνται. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  ορίζεται  σε ποσοστό 5%  της συμβατικής  αξίας 

(χωρίς ΦΠΑ), η οποία και προσκομίζεται  κατά την υπογραφή της Σύμβασης από 

τον ανάδοχο Προμηθευτή. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΑΝΘΕΩΝ, 

ΦΥΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ 2016 
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Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Προμηθευτή  μετά την οριστική  

παραλαβή των ποσοτήτων του  υλικού και  ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων  μεταξύ των δύο  (2) Συμβαλλομένων. 

Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την τμηματική παραλαβή των 

φυτικών ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν έχει διαπιστώσει καμία 

κακοτεχνία ως προς την ποιότητα  τους. 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο  

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την 

επιτροπή παραλαβής, ορίζεται σε 8 μήνες. Κάθε βλάβη του υλικού, που θα 

παρουσιάζεται μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα, 

πρέπει να αποκαθίσταται το συντομότερο, μετά την ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική 

ρήτρα, ίση προς την αξία του είδους που εκπίπτει από το παρακρατούμενο ποσοστό 

10% επί του συμβατικού ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο   

Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά και φυτά αρίστης ποιότητας και  δύναται   να 

ελέγχει τα δείγματα  των προσφερομένων ειδών  αποστέλλοντας αυτά σε 

οποιοδήποτε (κατά κρίση του) εργαστήριο για εξακρίβωση  των τεχνικών  

χαρακτηριστικών, με δαπάνη  των προμηθευτών . 

Τα φυτά θα πρέπει να είναι υγιή και εύρωστα και άριστης φυτοϋγειονομικής 

κατάστασης. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο  

Τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές, αναλόγως θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα 

έξοδα των συμφωνητικών, καθώς και κάθε νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα που 

θα προκύψει κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, από τη σύνταξη της παρούσας 

μελέτης, μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, οπότε πρέπει να 

προσκομισθούν οι αποδείξεις αυτών, καθώς και των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων 

(ΤΑΔΚΥ, φόρο κλπ). 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Τα  προς προμήθεια υλικά/φυτά θα παραδοθούν  στην Υπηρεσία μας τμηματικά σε 

διάστημα μέχρι και  ΟΚΤΏ (8) μηνών από την  υπογραφή  της Σύμβασης  

προκειμένου    να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  της Υπηρεσίας. 

Οι  εκάστοτε τμηματικά απαιτούμενες ποσότητες της  προμήθειας, θα  παραδίδονται  

στους καθ’ υπόδειξη  χώρους  του Δήμου, στο φυτώριο του Δήμου εντός πέντε  

(5) ημερών, ύστερα  από την ειδοποίηση του Προμηθευτή από την αρμόδια 

Υπηρεσία.   

Σε περίπτωση που τα υλικά δεν καλύπτουν τις αναφερόμενες στο Ενδεικτικό 

Τιμολόγιο της μελέτης Προδιαγραφές ,αυτά θα επιστρέφονται και ο προμηθευτής 

υποχρεούται για την άμεση αντικατάστασή τους, με είδη που θα είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές .   
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ΑΡΘΡΟ 9ο  

Η κάθε ημέρα χρονικής υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας 

παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση από τα συμφωνηθέντα και γι’ αυτό ορίζεται 

ποινική ρήτρα ως ορίζει ο νόμος η οποία  επιβάλλεται  στον προμηθευτή  με 

απόφαση  Δημάρχου . Παράταση προθεσμίας παράδοσης δίνεται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου,  μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 27 παρ.2 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο, με όλες τις 

σχετικές συνέπειες με το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Η κατάπτωση κάθε ποινικής ρήτρας που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, συμφωνείται να γίνεται με απόφαση του Δημάρχου που θα είναι 

ανέκκλητη και δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον Δικαστικής 

ή άλλης Αρχής, άλλως παραιτείται απ’ αρχής ο προμηθευτής από παρόμοιο δικαίωμά 

του. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα και μέσα για 

τη μεταφορά και παράδοση των υλικών σε αποθήκη του Δήμου ή όπου αλλού 

υποδείξει η υπηρεσία, σε καλή κατάσταση. Επίσης ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος 

για κάθε ζημιά που πιθανόν προκύψει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή 

οποιουδήποτε άλλου, μέχρι και την παράδοσή των ειδών. Η παράδοση και η 

εκφόρτωση των φυτών των υλικών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν 

ειδοποίησης από την Υπηρεσία και με προσωπικό του ίδιου του προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες 

ποσότητες παράδοσης και είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι 

παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, είναι πολύ 

πιθανό να μην χρειαστούν να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως 

μέγιστες ποσότητες.  

Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση 

ποσότητας, (η οποία είναι το σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων απαραίτητων 

ποσοτήτων για το Δήμο), εφόσον οι ανάγκες του Δήμου το επιβάλουν, ο 

προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση γι αυτό από το Δήμο. 

 

                          Άλιμος,   12/02/2016    

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

Β.ΤΣΟΡΒΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Σ. ΓΑΚΗΣ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

Α. ΜΟΥΣΙΑ 
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