
 

 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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 

 
                   

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα είδους (τεμάχιο), το οποίο πληροί τις 

τεχνικές προδιαγραφές της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 

β) Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η παράδοση των ειδών στο 

Θερμοκήπιο 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, 

οι νόμιμες κρατήσεις και πάσα αιτούμενη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως 

αναγκαία για την πλήρη έντεχνο και συμφώνως προς τους όρους εκτέλεσης της προμήθειας. 

γ) Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 

Β’ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, κατά τις προδιαγραφές της μελέτης και της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων  Σ.Υ. οι τιμές μονάδας είναι οι παρακάτω: 

 

Άρθρο  1
ο
    

Ξανθιά τύρφη εμπλουτισμένη σε συσκευασία 200 lt 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο θερμοκήπιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων, ξανθιάς τύρφης εμπλουτισμένης, ph 5-6,5, σε συσκευασία 200 lt, κατά τα 

λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας 

μελέτης.     

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:  20,00 €   ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο  2
ο
    

Οργανικό κομπόστ (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 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο θερμοκήπιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων, οργανικού κομπόστ (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, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος 

Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     



 

 

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:  4,00 €   ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ  

 

Άρθρο  3
ο
    

Περλίτης ανθοκομικός σε συσκευασία 100 lt 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο θερμοκήπιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων, περλίτη ανθοκομικού, σε συσκευασία 100 lt, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:  10,50 €   ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Άρθρο  4
ο
    

Χώμα καθαρό από πέτρες για παρτέρια και κήπους  σε κυβικά  

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση σε χώρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων, που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες της, 

χώματος καθαρού από πέτρες για παρτέρια και κήπους, (περιλαμβάνεται και η μεταφορά με 

φορτηγό, σε σημείο του Δήμου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία), κατά τα λοιπά δε 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:  25,00 €   ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο  5
ο
    

Διακοσμητική ψηφίδα κόκκινη σε συσκευασία 25 kg  

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο θερμοκήπιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων, διακοσμητικής ψηφίδας κόκκινης σε συσκευασία 25 kg, κατά τα λοιπά δε 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:  7,00 €   ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο  6
ο
    

Διακοσμητική ψηφίδα πράσινη σε συσκευασία 25 kg  

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο θερμοκήπιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων , διακοσμητικής ψηφίδας πράσινης σε συσκευασία 25 kg, κατά τα λοιπά 

δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:  7,00 €   ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ 

 
 

                                                                                                Κέρκυρα,   30/09/2019 
 
 

 

 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΖΑΡΑΓΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

 
 

  ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.   

                  


