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 Αρ. Μελ.:    7/2021  

 Α.Α.Ε.:        Π-1357-21 

 Προϋπολ.:  22.599,38 € με ΦΠΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση με τίτλο «Προμήθεια φυτικού υλικού» (αριθμ. Μελέτης: 

7/2021), προϋπολογισμού 22.599,38 ΕΥΡΩ, με το ΦΠΑ(13%), αφορά την προμήθεια των 

απαραίτητων φυτών για τη συντήρηση και επέκταση των χώρων πρασίνου πάρκων και πλατειών, 

την αντικατάσταση θάμνων και δένδρων, τη φύτευση νέων θάμνων, δέντρων, καθώς και την 

ετήσια εποχιακή φύτευση ανθόφυτων, ποωδών φυτών και βολβών, σε νησίδες, σχολεία, παιδικές 

χαρές, πάρκα και πλατείες.  

Για τα άρθρα με αύξοντα αριθμό 1-12 είναι CPV:03452000-3., ομοίως για τα άρθρα με 

αύξοντα αριθμό 13-23 είναι CPV:03451300-9, για το άρθρο με αύξοντα αριθμό 24 είναι 

CPV:03451000-6 και για τα άρθρα με αύξοντα αριθμό 25-32 είναι CPV:03451100-7. 

Η Τεχνική Υπηρεσία διαθέτει μηχανήματα, εργαλεία και έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό, για 

την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης νέου φυτικού υλικού καθώς και τα απαραίτητα μέσα 

μεταφοράς προσωπικού & εργαλείων. 

Οι ποσότητες των υλικών θα παραδίδονται τμηματικά από τον προμηθευτή (ανάλογα με τις 

ανάγκες της υπηρεσίας) χωρίς να είναι απαραίτητη η απορρόφηση του συνόλου της σύμβασης. 

Η παραγγελία θα δίνεται με έντυπο δελτίο, το οποίο θα στέλνεται στον προμηθευτή με 

τηλεομοιοτυπία (Fax) ή σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου και μετά με έντυπο δελτίο 

παραγγελίας. 

Η παράδοσή των υλικών θα πρέπει να γίνεται εντός το πολύ πέντε εργασίμων ημερών από 

την ειδοποίηση της Υπηρεσίας, στο χώρο του φυτωρίου του Δήμου ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο 

υποδειχτεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ενώ σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται εντός τριών ημερών. Οι ποσότητες της μελέτης είναι 

ενδεικτικές και μπορούν να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή καθυστερεί 

αναιτιολόγητα τις παραδόσεις των υλικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, τότε θα 

εφαρμοστούν οι διατάξεις περί έκπτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  



Επιπλέον, στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των υλικών 

από τον τόπο αποστολής τους μέχρι το χώρο του φυτωρίου του Δήμου ή σε οποιοδήποτε άλλο 

σημείο υποδειχτεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, 

Οι τιμές της προσφοράς των υλικών θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε καμία αναθεώρηση. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 19.999,45 ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 13% = 

2.599,93 ΕΥΡΩ, δηλαδή συνολικά 22.599,38 ΕΥΡΩ . 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του έτους 2021 

με ποσό 19.000,00 € και ανάλογη πίστωση στον Κ.Α. 35.6692.01 και με δέσμευση πίστωσης ποσού 

3.599,38 για το έτος 2022. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από Ίδιους Πόρους. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και δώδεκα (12) μήνες από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. Δεν υπάρχει δέσμευση 

εξάντλησης του ποσού της σύμβασης, εάν οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι μικρότερες. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος και υποβάλλων την οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει 

εγγραφεί υποχρεωτικά στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών (άρθρο 65 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031). 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω θα πρέπει να συμπεριλάβει στο φάκελο της οικονομικής του προσφοράς 

πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επαγγελματιών, επί ποινή αποκλεισμού. 

Επίσης, είναι συμβατική υποχρέωση του αναδόχου κατά την παράδοση των φυτών προς 

φύτευση, όλα τα φυτά να συνοδεύονται από νόμιμα  φυτοϋγειονομικά διαβατήρια επί της 

συσκευασίας τους ή επί αυτών (άρθρο 79 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031), διαφορετικά αυτά δεν θα 

γίνονται δεκτά, θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια φυτοϋγειονομική αρχή της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας και ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) δεν ξεπερνάει το ποσό των 20.000,00 

 

Αμπελόκηποι, 02 - 02 - 2021 

              Η Συντάξασα 

 

       Δέσποινα Μιχαηλίδου 

  Msc Γεωπόνος με Α΄ Βαθμό 

 


