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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 01/2019

Tίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ,

ΧΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ»
Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.994,40 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Κ.Α. 35.6693.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια βελτιωτικών εδάφους, όπως εμπλουτισμένη τύρφη, οργανικό
κομπόστ και ανθοκομικού περλίτη (για τον εμπλουτισμό των εδαφών με τα απαραίτητα συστατικά, χωμάτων
(για κήπους, παρτέρια και για μεταφυτεύσεις των εποχιακών λουλουδιών κ.λ.π.), και διαφόρων υλικών
κηποτεχνίας (όπως διακοσμητική ψηφίδα) για διαμόρφωση και διακόσμηση παρτεριών, υλικών τα οποία
είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του θερμοκηπίου και γενικά του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων που ασχολείται με την παραγωγή εποχιακών
λουλουδιών τα οποία φυτεύονται στα παρτέρια και πλατείες της ΔΕ Κερκυραίων, καθώς και την συντήρηση,
βελτίωση και δημιουργία νέων παρτεριών.
Αναλυτική περιγραφή των προαναφερθέντων υλικών, δίνεται στα τεύχη Τιμολογίου και Προϋπολογισμού
που συνοδεύουν την παρούσα.
Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση της προμήθειας, μεταφοράς και παράδοσης των υλικών όπως
προβλέπονται από την παρούσα μελέτη, στο χώρο του Θερμοκηπίου του Δήμου στο Κτήμα Βασιλάκη, εκτός
από το χώμα για παρτέρια και κήπους που θα παραδοθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία
σύμφωνα με τις ανάγκες της. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 9.994,40 € με Φ.Π.Α.
24% για τα βελτιωτικά εδάφους, χώματα και διάφορα υλικά κηποτεχνίας και θα βαρύνει τον
Κ.Α.
35.6693.001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παρακάτω παρουσιάζετε η περιγραφή των βελτιωτικών εδάφους:
- Tύρφη ξανθιά εμπλουτισμένη με (ph 5-6,5) σε συσκευασία 200 lt
- Οργανικό κομπόστ, βιολογικό εδαφοβελτιωτικό, (οργανική ουσία 65%, άζωτο 2,5-3%, P, K, περιέχει
ιχνοστοιχεία σίδηρο, ψευδάργυρο, βόριο, μαγγάνιο σε αφομοιώσιμη μορφή, ph 7-8) (τύπου agricult)
σε συσκευασία 50 lt
- Περλίτης ανθοκομικός σε συσκευασία 100 lt.
‘Οσον αφορά το χώμα θα είναι καθαρό από πέτρες για παρτέρια και κήπους (περιλαμβάνεται η
μεταφορά του με φορτηγό σε σημείο του Δήμου που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία).

Τέλος η διακοσμητική ψηφίδα κόκκινη ή πράσινη που θα χρησιμοποιηθεί σε διάφορα παρτέρια θα είναι
σε συσκευασίες των 25 kg.
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