
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

 ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 ΑΡ. ΜΕΛ.: 06/2022  

 

 

ΤΙΤΛΟΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, 

ΧΩΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ» 

Κ.Α. 35.6693.002 -  Προϋπολογισμός Μελέτης : 34.590,98 € (Φ.Π.Α. 6%, 13% και  Φ.Π.Α. 24 %) 

 

                      

 ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, για την προστασία των φυτών από διάφορες 

ασθένειες, λιπασμάτων καθώς και  την προμήθεια φυσικού εχθρού των αφίδων «Adalia bipuctata» Επίσης,  αφορά 

βελτιωτικά εδάφους όπως εμπλουτισμένη τύρφη, οργανικό κομπόστ και ανθοκομικού περλίτη (για τον εμπλουτισμό 

των εδαφών με τα απαραίτητα συστατικά, χωμάτων για κήπους και παρτέρια και για μεταφυτεύσεις των εποχιακών 

λουλουδιών κ.λπ.), και διαφόρων υλικών κηποτεχνίας (όπως διακοσμητική ψηφίδα σε διάφορα χρώματα, όπως, 

πράσινη και μαύρη) για διαμόρφωση και διακόσμηση παρτεριών, καθώς και  γεωκυψελών σταθεροποίησης αδρανών 

υλικών, για τη δημιουργία μονοπατιών μέσα σε δημοτικούς κήπους.  Ακόμη θα πραγματοποιηθεί προμήθεια  ξύλινου 

φράκτη κήπων και παρτεριών.  Η προμήθεια των παραπάνω είναι απαραίτητη 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 για 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 που ανέρχεται στο ποσό των 34.590,98€,  με Φ.Π.Α. 24% για τα βελτιωτικά εδάφους, 

χώματα και διάφορα υλικά κηποτεχνίας, 13% για το φυτοπαθολογικό υλικό, φυσικούς εχθρούς για τις αφίδες  και με 

ΦΠΑ 6% για τα λιπάσματα,  θα βαρύνει τον  Κ.Α. 35.6693.002 του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2022. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των γεωργικών φαρμάκων,  μυκητοκτόνων – εντομοκτόνων ,βελτιωτικών εδάφους και 

λιπασμάτων περιγράφονται παρακάτω: 

Στα γεωργικά φάρμακα θα περιλαμβάνεται η παρακάτω ομάδα χημικών προϊόντων: 

− Εντομοκτόνα με δραστική ουσία θερινός πολτός, πυρεθρίνη, pyriproxifen. 

− Μυκητοκτόνα με δραστική ουσία Fosetyl, metiram, copper hydroxide copper oxycloride,propomacarb  

− Λιπάσματα με ιχνοστοιχεία ανάπτυξης, φυσικό βιοδιεργέτη ρίζας, σύνθετο λίπασμα γενικής χρήσης τύπου 

12−12−17⁺ 2⁺ 20, καθώς και υγρό λίπασμα για πράσινα φύτα. 

− Βιολογική καταπολέμηση του φυσικού εχθρού των αφίδων που προκαλούν την μελίγκρα στα δένδρα με έντομο 

Adalia bipunctata, οικογένεια coccinellidae, σε σακουλάκια των 100 ατόμων. 

− Βιολογικό κοχλιολειμακοκτόνο με δραστική ουσία metaldehyde 5%. 

− Προστατευτικό φύλλων σε μορφή σπρέι. 

− Πάστα επούλωσης τομών με μυκητοκτόνο. 

 



Στα βελτιωτικά εδάφους περιλαμβάνονται : 

− Ορμόνες ριζοβολίας, 

− 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. 

 Όσον 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). 

 Η διακοσμητική ψηφίδα  πράσινη, που θα χρησιμοποιηθεί σε διάφορα παρτέρια θα είναι σε συσκευασίες των 20 

kg, ενώ η μαύρη ψηφίδα σε σάκους οικοδομής ενός (1) κυβικού. 

  Οι γεωκυψέλες σταθεροποίησης αδρανών υλικών θα είναι σε καρτέλες με χρώμα λευκό, με υλικό κατασκευής το 

πολυστυρένιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και με μεγάλη μηχανική 

αντοχή, διαστάσεων 80x120 εκατοστά και πάχους 30 χιλιοστά, με κυψελωτό δίκτυο διατομής 49 χιλιοστών, για 

να  χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία διαδρόμων μέσα σε δημοτικούς κήπους. 

 Τέλος ξύλινος φράκτης κήπων, από εμποτισμένο ξύλο (Φιλανδικό πεύκο) ανοιγόμενο, ύψος 80 εκατοστών και 

μήκους 2,50 μέτρων. 

 

                                                                      Κέρκυρα 31 Μαρτίου 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            

 

 

 

 

 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ      

            ΠΡΑΣΙΝΟΥ    

   Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

    ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

        ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ   

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΠΕ Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  ΑΡ. ΜΕΛ.: 06/2022  

  

ΤΙΤΛΟΣ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, 

ΧΩΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ» 

 

Κ.Α. 35.6693.002 - Προϋπολογισμός Μελέτης :34.590,98 €  (Φ.Π.Α. 6%, 13 % και  Φ.Π.Α. 24  %) 

       

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: 

Α. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (Φ.Π.Α.6%) 

Άρθρο 1
ο
 : Σύνθετο λίπασμα γενικής χρήσης τύπου  12−12−17(⁺ 2⁺ 20) σε σακί 25kg 

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

Σύνθετο λίπασμα γενικής χρήσης τύπου  12−12−17(⁺ 2⁺ 20) σε σακί 25 kg.Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.  

Τιμή ανά 1 τεμάχιο ∶  28,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ  ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 2
ο
  : Φυσικός βιοδιεγέρτης ρίζας των 50 gr. 

Φυσικός βιοδιεγέρτης ρίζας , κυτονίνες , αυξίνες , γιβερλίνες ,αμινοξέα, πεπτίδια, υδατάνθρακες βιταμίνες και 

φουφλεικά οξέα ,ιχνοστοιχεία. 

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

φυσικού βιοδιεργέτης ρίζας ,κυτονίνες ,αυξίνες ,γιβερλίνες ,αμινοξέα ,πεπτίδια ,υδατάνθρακες ,βιταμίνες και 

φουφλεικά οξέα ,ιχνοστοιχεία (τύπου Biohum) σε συσκευασία 50 gr, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 

στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 

Τιμή ανά 1 τεμάχιο ∶  5,50 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Άρθρο 3
ο
 ∶  Yγρό λίπασμα κατάλληλο για τη θρέψη πράσινων φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε 

συσκευασία 500 ml (τύπου compo). 



Προμήθεια, μεταφοράς και παράδοση στο θερμοκήπιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Υγρό 

λίπασμα κατάλληλο για την θρέψη πράσινων φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε συσκευασία 500 ml 

(τύπου compo) . Kατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας 

μελέτης. 

Τιμή ανά 1 τεμάχιο ∶  5,00 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 4
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
  
:  5,40 €   ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Β. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Φ.Π.Α.13%) 

Άρθρο 1
ο
 :  Θερινός πολτός 81,0%(τύπου triona) σε συσκευασία 1lt 

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

θερινού πολτού κατά κοκκοειδών ,αυγών ,ακάρεων ,αφίδων και λεπιδόπτερων (ορυκτέλαιο 81,0 %) (τύπου Τriona), 

σε συσκευασία 1lt ,κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της 

παρούσας μελέτης. 

Τιμή ανά 1 Τεμάχιο ∶  8,00 € ΟΧΤΩ  ΕΥΡΩ. 

 

Άρθρο 2
ο
 : Fosetyl –al 80% (τύπου aliette) σε συσκευασία 1kg 

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

διασυστηματικού μυκητοκτόνου με προστατευτική και θεραπευτική δράση (fosetyl –al 80% τύπου aliette), σε 

συσκευασία 1kg, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της 

παρούσας μελέτης. 

Τιμή ανά 1 τεμάχιο ∶  30,00 €  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 3
ο
 : Glyphosate 36% (τύπου Roundup) σε συσκευασία 5lt 

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

μεταφυτρωτικού διασυστηματικού μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών 

(αγρωστώδων ,πλατύφυλλων ζιζανίων ), ξυλωδών φυτών glyphosate 36% (τύπου Roundup), σε συσκευασία 5 lt , 

κατά τα λοιπά δε συμφώνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 

Τιμή ανά 1 Τεμάχιο ∶  70,00 €  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 4
ο
 : Metiram 70% (τύπου Poliram) σε συσκευασία 800 gr. 

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

οργανικού μυκητοκτόνου με προστατευτική δράση κατά διαφορών μυκητολογικών ασθενειών,(Metiram) (τύπου 

Poliram) σε συσκευασία 800 gr, κατά τα λοιπά δε συμφώνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων 

της παρούσας μελέτης. 

Τιμή ανά 1 Τεμάχιο 17,00 €  ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 5
ο
 : Propomacarb 53% β∕ο, fosetyl 31% β∕ο (τύπου Previcur Energy SL) σε συσκευασία 100ml. 

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

διασυστηματικού μυκητοκτόνου με προστατευτική δράση κατά διαφορών μυκητολογικών ασθενειών, Propomacarb 

53% β∕ο, fosetyl 31% β∕ο (τύπου Previcur Energy SL) σε συσκευασία 100ml. κατά τα λοιπά δε συμφώνα με τα 

αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 

Τιμή ανά 1 Τεμάχιο 13,00 €  ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 6
ο
 : Copper oxychloride, copper hydroxide (τύπου airone sl) σε συσκευασία 1 lt 



Προμήθεια ,μεταφοράς και παράδοση στο θερμοκήπιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  

μυκητοκτόνου – βακτηριοκτόνου επαφής με προστατευτική δράση copper oxycloride ,copper hydroxide  ανόργανες 

ενώσεις χαλκού σε υγρή μορφή συμπυκνωμένου εναιωρήματος (sl)( τύπου airone sl) , σε συσκευασία 1 lt.  

Τιμή ανά 1 Τεμάχιο ∶  18,00 €  ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ 

Άρθρο 7
ο
 ∶  Ορμόνη ριζοβολίας (τύπου Radicin) σε συσκευασία των 25 gr. 

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

ορμόνη ριζοβολίας για ποώδη και ξυλώδη μοσχεύματα σε συσκευασία 25 gr (τύπου Radicin) κατά τα λοιπά δε 

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

Τιμή ανά 1 τεμάχιο ∶  6,00 € ΕΞΙ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 8
ο
 ∶  Ορμόνη ριζοβολίας (τύπου Rhizopon για σκληρά μοσχεύματα) σε συσκευασία των 100 gr. 

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

ορμόνη ριζοβολίας για σκληρά μοσχεύματα σε συσκευασία 100 gr (τύπου  Rhizopon)  κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 

Τιμή ανά 1 τεμάχιο ∶  22,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 9
ο
 ∶  Ορμόνη ριζοβολίας (τύπου Rhizopon για μαλακά μοσχεύματα) σε συσκευασία των 100 gr. 

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

ορμόνη ριζοβολίας για μαλακά μοσχεύματα σε συσκευασία 100 gr  (τύπου Rhizopon), κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 

 Τιμή ανά 1 τεμάχιο ∶  29,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 

  

Άρθρο 10
ο
 ∶  Metaldehyde 5% (τύπου Carakol) σε συσκευασία 1 kg.  

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

σκεύασμα Metaldehyde 5% (τύπου Carakol) σε συσκευασία 1kg. Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.  

Τιμή ανά 1 τεμάχιο ∶  5,50 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. 

 

Άρθρο 11
ο
 ∶  Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου (τύπου Duracid PW) σε συσκευασία 1 kg.  

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

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου (τύπου Dyracid PW) σε συσκευασία 1 kg. Kατά τα λοιπά δε 

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

Τιμή ανά 1 τεμάχιο ∶  7,00 € ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 12
ο
 ∶  Pyriproxifen 10% (τύπου Admiral) σε συσκευασία 250 gr. 

Προμήθεια, μεταφοράς και παράδοση στο θερμοκήπιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

εντομοκτόνο επαφής Pyriproxifen 10% (τύπου Αdmiral) σε συσκευασία 250 gr. Kατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 

Τιμή ανά 1 τεμάχιο ∶  22,00 €   ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο 13
ο
 ∶  Προστατευτικό φύλλων σε μορφή σπρέι (τύπου Gemma) σε συσκευασία 600 ml. 

Προμήθεια, μεταφοράς και παράδοση στο θερμοκήπιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

Προστατευτικό φύλλων σε μορφή σπρέι (τύπου Gemma) σε συσκευασία 600 ml. Kατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 

Τιμή ανά 1 τεμάχιο ∶  6,00 €   ΕΞΙ ΕΥΡΩ 

 

 Άρθρο 14
ο
 ∶  Πάστα επούλωσης τομών με μυκητοκτόνο σε συσκευασία 1kg  (τύπου Arbokol) 

Προμήθεια, μεταφοράς και παράδοση στο θερμοκήπιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

πάστα επούλωσης τομών με μυκητοκτόνο σε συσκευασία 1 kg τύπου Αrbokol. Kατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 

Τιμή ανά 1 τεμάχιο ∶  24,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ 



Άρθρο 15
ο
 ∶  Φυσικός εχθρός των αφίδων που προκαλεί την μελίγκρα στα δένδρα σε σακουλάκι 100 ατόμων 

πασχαλίτσα (Adalia bipuctata) για βιολογική καταπολέμηση των αφίδων. 

 Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο θερμοκήπιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων φυσικού 

εχθρού αφίδων 100 ατόμων πασχαλίτσας (Adalia bipuctata). Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος 

Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 

Τιμή ανά 1 τεμάχιο 100 ατόμων ∶  48,00 €  ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

 

Γ. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΩΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ (Φ.Π.Α. 24%) 

 

Άρθρο  1
ο
    

Ξανθιά τύρφη εμπλουτισμένη (ph 5− 6,5) για χρήση στο σπορείο 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
  
:  24,00 €   ΕΙΚΟΣΙ  ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο  2
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
  
:  12,00 €   ΔΩΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο  3
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 Κυβικό
  
:  30,00 €   ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο  5
ο
    

Διακοσμητική ψηφίδα πράσινη σε συσκευασία 20 kg  

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

διακοσμητικής ψηφίδας πράσινης σε συσκευασία 20 kg, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος 

Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:  8,00 €   ΟΧΤΩ  ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο  6
ο
    

Διακοσμητική ψηφίδα μαύρη σε σάκο οικοδομής 1 κυβικού 

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

διακοσμητικής ψηφίδας μαύρης  σε σάκο οικοδομής 1 κυβικού, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     

Τιμή ανά  1 κυβικό
  
:  100,00 €   ΕΚΑΤΟ  ΕΥΡΩ 

 

Άρθρο  7
ο
    

Γεωκυψέλες σταθεροποίησης αδρανών υλικών 

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

γεωκυψελών σταθεροποίησης αδρανών υλικών, σε καρτέλες με χρώμα λευκό, με υλικό κατασκευής το πολυστυρένιο, 

το οποίο είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό  σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και με μεγάλη μηχανική αντοχή,   διαστάσεων  80 

x 120 εκατοστά, πάχους 30 χιλιοστά, με κυψελωτό δίκτυο διατομής 49 χιλιοστών, με χρήση τη δημιουργία 

μονοπατιών σε δημοτικούς κήπους κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:  19,00 €   ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ 



Άρθρο  8
ο
    

Ξύλινος φράκτης κήπων, από εμποτισμένο ξύλο (Φιλανδικό ξύλο) ανοιγόμενος, ύψος 80 εκατοστών και μήκος 

2,50 μέτρων. 

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

ξύλινου φράκτη κήπου, από εμποτισμένο ξύλο (Φιλανδικό ξύλο) ανοιγόμενος, ύψους 80 εκατοστών και μήκους 2,50 

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

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο
  
:  37,00 €   ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ 

 

 

                                                                                        Κέρκυρα,  31 Μαρτίου  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            

 

 

 

 

 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ      

            ΠΡΑΣΙΝΟΥ    

   Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

    ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

        ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ   

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΠΕ Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  

 

   



 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

 ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

   ΑΡ. ΜΕΛ.: 06/2022  

                                          

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΧΩΜΑΤΩΝ 

ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ» 

 

Κ.Α. 35.6693.002 - Προϋπολογισμός Μελέτης : 34.590,98 €  (Φ.Π.Α. 6%, 13 % και  Φ.Π.Α. 24  %) 

 

Α. ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 6%  (Λιπάσματα )  

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) 

   1 Σύνθετο λίπασμα γενικής χρήσης 

(τύπου complesal) 

12−12−17(⁺ 2,⁺ 20) 

24440000-0 

25 kg 35 28,00 980,00 

   2 Υγρό λίπασμα κατάλληλο για τη 

θρέψη πράσινων φυτών εσωτερικού 

και εξωτερικού χώρου (τύπου 

compo).  

 

24440000−0 
    500ml 30           5,00  150,00 

3 Φυσικός βιοδιεγέρτης ρίζας, 

κυτονίνες, αυξίνες, γιββερελίνες, 

πρωτείνες, αμινοξέα, πεπτίδια, 

υδατάνθρακες, βιταμίνες & φουφλικά 

οξέα,ιχνοστοιχεία (τύπου biohum) 

 

24454000-1 

50gr 30 5,50 165,00 

4 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) 

14212410-7 Συσκευασία    

50 lt 

792   5,40 4.276,80 

Σύνολο καθαρής αξίας         5.571,80       

ΦΠΑ 6%          334,31        

Γενικό σύνολο δαπάνης        5.906,11       

 

Β. ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%  (Φυτοπαθολογικό υλικό )  

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) 

   1 Θερινός Πολτός (τύπου triona) 24452000-7 1 lt 40 8,00 320,00 

   2 Fosetyl−al 80%  (τύπου aliette) 24457000-2 1 kg 5 30,00 150,00 

   3 Glyfosate 36% (τύπου Roundup) 24453000-4 5 lt 12 70,00   840,00 

   4 Metiram 70% 

(τύπου Poliram) 

24457000−2 
800 gr 15 17,00 255,00 

5 Propomacarb 53% β∕ο, fosetyl 31% 

β∕ο (τύπου Previcur Energy SL) 

24457000−2 
100 ml 30 13,00 390,00 



   6 Copper oxychloride,copper 

hydroxide.         ( τύπου airone sl) 

 24457000-2 
1lt 50 18,00 900,00 

   7 Ορμόνη ριζοβολίας (τύπου Radicin) 24454000-1 25 gr 20 6,00 120,00 

   8 Ορμόνη ριζοβολίας (τύπου Rhizopon 

για σκληρά μοσχεύματα) 

24454000-1 
100gr 10 22,00 220,00 

   9 Oρμόνη ριζοβολίας (τύπου Rhizopon 

για μαλακά μοσχεύματα)  

24454000-1 
100gr 5 29,00 145,00 

   10 Metaldehyde 5%  (τύπου Carakol). 24452000-7 1 kg 20 5,50 110,00 

   11 Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής 

και στομάχου (τύπου Duracid PW)   

 

24452000−7 

1kg 
 

15 
7,00 105,00 

   12 Pyriproxifen 10% (τύπου Αdmiral) 24452000−7 250 gr 10 22,00 220,00 

   13 Προστατευτικό φύλλων σε μορφή 

σπρέι (τύπου Gemma). 

24457000-2 
600ml 30 6,00 180,00 

   14 Πάστα επούλωσης τομών με 

μυκητοκτονο 

(τύπου  Novaril xtra) 

 

24457000-2     1 kg 20           24,00 480,00 

   15 Φυσικός εχθρός των αφίδων που 

προκαλεί τη μελίγκρα  στα δένδρα, σε 

σακουλάκι των 100 ατόμων – 

πασχαλίτσα (Adalia bipunctata), για 

τη βιολογική καταπολέμηση των 

αφίδων 

90922000-6 

1 σακουλάκι 

των 100 

ατόμων 

200 48,00 9.600,00 

Σύνολο καθαρής αξίας        14.035,00       

ΦΠΑ 13%       1.824,55        

Γενικό σύνολο δαπάνης       15.859,55       

 

 

Γ. ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΧΩΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ) - ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗ 

ΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ 

ΔΟΣ (Ευρώ) 

ΔΑΠΑΝΗ  

(Ευρώ) 

1 Ξανθιά τύρφη εμπλουτισμένη 

(ph 5-6,5), για χρήση στο 

σπορείο 

09112200-9 Συσκευασία 200 lt 160 24,00 3.840,00 

2 Περλίτης ανθοκομικός 14212200-2 Συσκευασία 100 lt 30 12,00   360,00 

3 Χώμα καθαρό από πέτρες για 

παρτέρια και κήπους      

(Περιλαμβάνεται και η 

μεταφορά με φορτηγό, σε 

σημείο του Δήμου που θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία)                           

14212400-4 Κυβικά 40       30,00     1.200,00 

4 Διακοσμητική ψηφίδα πράσινη 14212200-2 Συσκευασία 20 kg 50      8,00 400,00 

5 Διακοσμητική ψηφίδα μαύρη 14212200-2 Κυβικά σε σάκο 

οικοδομής 

5        100,00   500,00 

6 Γεωκυψέλες σταθεροποίησης 

αδρανών υλικών, σε καρτέλες 

με χρώμα λευκό, με υλικό 

κατασκευής το πολυστυρένιο, 

το οποίο είναι ιδιαίτερα 

14212200-2 Τεμάχια 57       19,00     1.083,00 



ανθεκτικό  σε πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες και με μεγάλη 

μηχανική αντοχή,   διαστάσεων  

80 x 120 εκατοστά, πάχους 30 

χιλιοστά, με κυψελωτό δίκτυο 

διατομής 49 χιλιοστών, με 

χρήση τη δημιουργία 

μονοπατιών σε δημοτικούς 

κήπους  

7 Ξύλινος φράκτης κήπων, από 

εμποτισμένο ξύλο (Φιλανδικό 

ξύλο) ανοιγόμενος, ύψος 80 

εκατοστών και μήκος 2,50 

μέτρων.  

03419100−1 Τεμάχια 80     37,00       2.960,00 

Σύνολο καθαρής αξίας          10.343,00      

ΦΠΑ 24%         2.482,32     

Γενικό σύνολο δαπάνης         12.825,32   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α , Β & Γ: 34.590,98  ΕΥΡΩ 

 

Οι ανωτέρω τιμές προήλθαν από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε. 

 

 

 

                                                                                                      Κέρκυρα,  31 Μαρτίου 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            

 

 

 

 

 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ      

            ΠΡΑΣΙΝΟΥ    

   Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

    ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

        ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ   

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΠΕ Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  

 

   

   

   

  

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΑΡ. ΜΕΛ.: 06/2022  

 

                                                                                                                                                        

ΤΙΤΛΟΣ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, 

ΧΩΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ» 

 

Κ.Α. 35.6693.002 - Προϋπολογισμός Μελέτης :34.590,98 €  (Φ.Π.Α. 6%, 13% και  Φ.Π.Α. 24 %) 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, για την προστασία των φυτών από διάφορες 

ασθένειες, λιπασμάτων καθώς και  την προμήθεια φυσικού εχθρού των αφίδων «Adalia bipunctata» Επίσης, αφορά 

βελτιωτικά εδάφους όπως εμπλουτισμένη τύρφη, οργανικό κομπόστ και ανθοκομικού περλίτη (για τον εμπλουτισμό 

των εδαφών με τα απαραίτητα συστατικά, χωμάτων και για κήπους παρτέρια και για μεταφυτεύσεις των εποχιακών 

λουλουδιών κ.λ.π.), και διαφόρων υλικών κηποτεχνίας (όπως διακοσμητική ψηφίδα σε διάφορα χρώματα, όπως 

πράσινη και μαύρη) για διαμόρφωση και διακόσμηση παρτεριών, καθώς και γεωκυψελών σταθεροποίησης αδρανών 

υλικών, για τη δημιουργία μονοπατιών μέσα σε δημοτικούς κήπους. Επίσης θα γίνει προμήθεια ξύλινου φράκτη 

κήπων και παρτεριών. Η προμήθεια των παραπάνω είναι απαραίτητη 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 του Δήμου, καθώς και για 

την συντήρηση, βελτίωση και δημιουργία νέων παρτεριών. Αναλυτική περιγραφή των προαναφερθέντων υλικών, 

δίνεται στα τεύχη Τιμολογίου και Προϋπολογισμού   που συνοδεύουν την παρούσα.   

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή , θα γίνει με απευθείας ανάθεση βάσει του N.4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, στο σύνολο των ειδών, εφόσον τα 

προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.   Του  Ν. 3463/06  ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨.  

2.   Του N.3852/10  ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης¨    

3.   Του N.4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019 ( ΦΕΚ 52/1-4-2019 ΤΕΥΧΟΣ Α΄). 

4.   Του Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο  «Πρόγραμμα  

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

5.   Του Ν.4013/2011 Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4072/2012 και ισχύει. 

6.   Του Ν. 2362/23-11-1995 ( ΦΕΚ 247/ Α΄-27 /11/1995 ) περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις. 

7.   Του Ν 4071/12 (ΦΕΚ 85/11-4-12 Τεύχος Α): Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση . Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/5Β/ΕΚ, Άρθρο 6 : Ρυθμίσεις για το σύστημα 

διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών. 



8.   Του N. 4281/2014 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τεύχος Α΄): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

9.   Του Ν. 4600/2019 ΦΕΚ 43/9-3-2019 Τεύχος Α’ 

      10.  Του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α’ 

 11. Toυ Ν. 4782∕ ΦΕΚ Α 36 ∕ 9.3.2021 

Όπως ισχύουν σήμερα , καθώς και τις εγκύκλιους  που τις συνοδεύουν, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία 

έγκρισης της παρούσας . 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ  ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παραπάνω προμήθεια  θα γίνει  με απευθείας ανάθεση, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, 

βάσει του N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση 

τιμής, στο σύνολο των ειδών.  

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορές  ή για την ομάδα προμηθειών Α, ή για την ομάδα προμηθειών 

Β, ή για την ομάδα προμηθειών Γ, ή συνδιασμό τους, ή και για τις τρείς ομάδες μαζί. 

 

Άρθρο 4
ο
 :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής για την απ' ευθείας ανάθεση στην προμήθεια, έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου  ή κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη 

νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. 

Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, 

απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που 

προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους . 

Στην περίπτωση ένωσης δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 

προσφορά. Τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον για την παροχή των ζητούμενων . 

Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. 

Οι ενώσεις προσώπων  που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποχρεούνται  στην Τεχνική και  Οικονομική Προσφορά 

να  αναγράψουν  απαραιτήτως το μέρος της προμήθειας το οποίο αναλογεί σε κάθε ¨πρόσωπο ¨ της ένωσης. 

 

Άρθρο 5
ο
 :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΕΝ απαιτείται η καταβολή εγγύησης συμμετοχής (N.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, 

σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται  η εγγραφή τους σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους . (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους). Ως ειδικό 

επάγγελμα για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών, ορίζεται γεωπόνος που εμπορεύεται τα ανωτέρω είδη. 

2. Προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων με κωδικό εμπορίας γεωργικών φαρμάκων λιανικώς, 

(αντίγραφο άδειας εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Ν.4036/2012 και ΠΔ 159/2013).     

3. ISO 9001:2015 (Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας   και περιβαλλοντικής διαχείρισης). 

4. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 6
ο
 :  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ( Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6
Α
, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα) μέχρι την 

…………./…./2022 και ώρα …… μ.μ , ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών. 



Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στην εξωτερική πλευρά , του 

οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς.  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ Λ. Αλεξάνδρας 6
Α
, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο «……………..» 

Προϋπολογισμού μελέτης :  ………€ ( με ΦΠΑ 6%, 13% και 24%) 

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή γραμματεία» 

 Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του ( ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την επωνυμία και το 

διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων,  εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση 

(εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας. 

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.  

Άρθρο 7
ο
  :  ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να 

επιβληθούν ποινικές ρήτρες και έκπτωση του αναδειχθέντος προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

 ΑΡΘΡΟ  8
ο
: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  

Η  προθεσμία για την ολοκλήρωση της προμήθειας καθορίζεται στους εφτά (7) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

Άρθρο 9 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Όλα τα υλικά τα οποία αναφέρονται στη μελέτη μπορούν να  παραδοθούν είτε τμηματικά, είτε συνολικά , ανάλογα με 

τις ανάγκες της υπηρεσίας, στο θερμοκήπιο του Δήμου στο Κτήμα Βασιλάκη, εκτός από το χώμα για παρτέρια και 

κήπους που θα μπορεί να παραδοθεί και σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες της. 

Σημειώνεται ότι για το χώμα κήπων στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά του, με φορτηγό, σε χώρο που θα 

υποδειχθεί από την υπηρεσία. Η παραλαβή της προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί  από τον Προϊστάμενο του 

Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, τηρουμένων των διαδικασιών που  προβλέπονται στις διατάξεις του N.4412/2016   

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
Άρθρο 10 ∶  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των  34.590,98€,  με Φ.Π.Α. 24% για τα βελτιωτικά 

εδάφους, χώματα και διάφορα υλικά κηποτεχνίας , με Φ.Π.Α. 13% για φυτοπαθολογικό υλικό και φυσικό εχθρό των 

αφίδων  και με Φ.Π.Α 6% για τα λιπάσματα, θα βαρύνει τον Κ.Α. 34.6693.002 του  Προϋπολογισμού για το έτος 

2022. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με 

την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από το προμηθευτή τα 

απαραίτητα τιμολόγια, που θα συνοδεύονται από  όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης.  

Άρθρο 11
ο
 :  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών.  Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 

οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα. 

 

                                                                                                Κέρκυρα,  31 Μαρτίου 2022 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            

 

 

 

 

 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ      

            ΠΡΑΣΙΝΟΥ    

   Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

    ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

        ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ   

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΠΕ Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

 ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 ΑΡ. ΜΕΛ.: 06/2022 

                                           

ΤΙΤΛΟΣ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, 

ΧΩΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ» 

 

Κ.Α. 35.6693.002  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :    

 

Α. ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 6%  (Λιπάσματα )  

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) 

   1 Σύνθετο λίπασμα γενικής χρήσης 

(τύπου complesal) 

12−12−17(⁺ 2,⁺ 20) 

24440000-0 

25 kg 35   

   2 Υγρό λίπασμα κατάλληλο για τη 

θρέψη πράσινων φυτών εσωτερικού 

και εξωτερικού χώρου (τύπου 

compo).  

 

24440000−0 
    500ml 30   

3 Φυσικός βιοδιεγέρτης ρίζας, 

κυτονίνες, αυξίνες, γιββερελίνες, 

πρωτείνες, αμινοξέα, πεπτίδια, 

υδατάνθρακες, βιταμίνες & φουφλικά 

οξέα,ιχνοστοιχεία (τύπου biohum) 

 

24454000-1 

50gr 30   

4 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) 

14212410-7 Συσκευασία    

50 lt 

792   

Σύνολο καθαρής αξίας        

ΦΠΑ 6%      

Γενικό σύνολο δαπάνης       

 

Β. ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%  (Φυτοπαθολογικό υλικό )  

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) 

   1 Θερινός Πολτός (τύπου triona) 24452000-7 1 lt 40   

   2 Fosetyl−al 80%  (τύπου aliette) 24457000-2 1 kg 5   

   3 Glyfosate 36% (τύπου Roundup) 24453000-4 5 lt 12   

   4 Metiram 70% 

(τύπου Poliram) 

24457000−2 
800 gr 15   

5 Propomacarb 53% β∕ο, fosetyl 31% 

β∕ο (τύπου Previcur Energy SL) 

24457000−2 
100 ml 30   

   6 Copper oxychloride,copper  24457000-2 1lt 50   

 



hydroxide.         ( τύπου airone sl) 

   7 Ορμόνη ριζοβολίας (τύπου Radicin) 24454000-1 25 gr 20   

   8 Ορμόνη ριζοβολίας (τύπου Rhizopon 

για σκληρά μοσχεύματα) 

24454000-1 
100gr 10   

   9 Oρμόνη ριζοβολίας (τύπου Rhizopon 

για μαλακά μοσχεύματα)  

24454000-1 
100gr 5   

   10 Metaldehyde 5%  (τύπου Carakol). 24452000-7 1 kg 20   

   11 Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής 

και στομάχου (τύπου Duracid PW)   

 

24452000−7 

1kg 
 

15 
  

   12 Pyriproxifen 10% (τύπου Αdmiral) 24452000−7 250 gr 10   

   13 Προστατευτικό φύλλων σε μορφή 

σπρέι (τύπου Gemma). 

24457000-2 
600ml 30   

   14 Πάστα επούλωσης τομών με 

μυκητοκτονο 

(τύπου  Novaril xtra) 

 

24457000-2     1 kg 20   

   15 Φυσικός εχθρός των αφίδων που 

προκαλεί τη μελίγκρα  στα δένδρα, σε 

σακουλάκι των 100 ατόμων – 

πασχαλίτσα (Adalia bipunctata), για 

τη βιολογική καταπολέμηση των 

αφίδων 

90922000-6 

1 σακουλάκι 

των 100 

ατόμων 

200   

Σύνολο καθαρής αξίας        

ΦΠΑ 13%      

Γενικό σύνολο δαπάνης       

 

 

Γ. ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΧΩΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ) - ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗ 

ΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ 

ΔΟΣ (Ευρώ) 

ΔΑΠΑΝΗ  

(Ευρώ) 

1 Ξανθιά τύρφη εμπλουτισμένη 

(ph 5-6,5), για χρήση στο 

σπορείο 

09112200-9 Συσκευασία 200 lt 160   

2 Περλίτης ανθοκομικός 14212200-2 Συσκευασία 100 lt 30   

3 Χώμα καθαρό από πέτρες για 

παρτέρια και κήπους      

(Περιλαμβάνεται και η 

μεταφορά με φορτηγό, σε 

σημείο του Δήμου που θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία)                           

14212400-4 Κυβικά 40   

4 Διακοσμητική ψηφίδα πράσινη 14212200-2 Συσκευασία 20 kg 50   

5 Διακοσμητική ψηφίδα μαύρη 14212200-2 Κυβικά σε σάκο 

οικοδομής 

5   

6 Γεωκυψέλες σταθεροποίησης 

αδρανών υλικών, σε καρτέλες 

με χρώμα λευκό, με υλικό 

κατασκευής το πολυστυρένιο, 

το οποίο είναι ιδιαίτερα 

ανθεκτικό  σε πολύ υψηλές 

14212200-2 Τεμάχια 57   



θερμοκρασίες και με μεγάλη 

μηχανική αντοχή,   διαστάσεων  

80 x 120 εκατοστά, πάχους 30 

χιλιοστά, με κυψελωτό δίκτυο 

διατομής 49 χιλιοστών, με 

χρήση τη δημιουργία 

μονοπατιών σε δημοτικούς 

κήπους  

7 Ξύλινος φράκτης κήπων, από 

εμποτισμένο ξύλο (Φιλανδικό 

ξύλο) ανοιγόμενος, ύψος 80 

εκατοστών και μήκος 2,50 

μέτρων.  

03419100−1 Τεμάχια 80   

Σύνολο καθαρής αξίας        

ΦΠΑ 24%      

Γενικό σύνολο δαπάνης       

 

 

Κέρκυρα --/--/2022 

 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


