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Έγκριση
διενέργειας
και
εγγράφων
σύμβασης
της
«προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Δ.Ε. Εχεδώρου
(2019)» προϋπολογισμού 14.972,50 ευρώ με Φ.Π.Α. 13%, με
απευθείας ανάθεση
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
4) Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019.
5) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως
προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του
Ν. 4412/2016.
6) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008.
7) Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012.
8) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
9) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.
10) Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας.
11) Τα από 05-04-2019 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Καθαριότητας και
Πρασίνου

της

Διεύθυνσης

Καθαριότητας,

Περιβάλλοντος,

Πρασίνου,

Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων.
12) Την υπ’ αριθμ. 389/8685/08-05-2019 προηγούμενη απόφαση μας, με την
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 14.972,50 ευρώ
από τον Κ.Α. 02.35.6692.004.
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ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ ΥΜ Ε
Α.

Εγκρίνουμε

τη

διενέργεια

της

«προμήθειας

σπόρων,

φυτών,

δενδρυλλίων Δ.Ε. Εχεδώρου (2019)» προϋπολογισμού 14.972,50
ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 13%, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Β.

Εγκρίνουμε

τα

έγγραφα

της

σύμβασης

(τεχνική

έκθεση

-

τεχνικές

προδιαγραφές – ενδεικτικό προϋπολογισμός – συγγραφή υποχρεώσεων)
της «προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Δ.Ε. Εχεδώρου
(2019)», σύμφωνα με το Παράρτημα.
Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τ.Κ 57008 Νέα Μαγνησία
Πληροφορίες: Παπαδογιάννης Α.
Τηλέφωνο: 2310795074 (802)
FAX: 2310785073
Ε-mail: a.papadogiannis@dimosdelta.gr
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΔΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14.972,50 €
Κ.Α.02.35.6692.004 – 15.000,00 € - Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και
έτοιμου χλοοτάπητα ΔΕ Εχεδώρου (2019)
Χρηματοδότηση: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ – ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
CPV: 03451100-7– Φυτά για φύτευση σε παρτέρια, 03451300-9 – Θάμνοι,
03452000-3 – Δένδρα, 03111000-2 –Σπόροι.

Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν την προμήθεια των απαραίτητων σπόρων –
φυτών-δενδρυλλίων για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα ΔΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ .
Η προμήθεια περιλαμβάνει καλλωπιστικά φυτά για εξωτερικούς χώρους και λοιπά είδη
κηποτεχνίας που θα τοποθετηθούν σε νησίδες δρόμων, παρτέρια πεζοδρόμων, ζαρντινιέρες
στις πλατείες και τα πάρκα του Δ. Δέλτα.
Θα πρέπει να επιδεικνύουν αντοχή σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες όλη την περίοδο του
έτους και να είναι διαθέσιμα στην υπό προμήθεια ποσότητα.
Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η μεταφορά, η παράδοση και η φύτευση τους στο χώρο που θα
υποδειχθεί από την υπηρεσία.
Θα περιλαμβάνονται δένδρα, ετήσια και πολυετή φυτά θαμνώδη ή ποώδη μεγέθους (ύψους)
από 0,30 εκατοστά μέχρι και 3,00 μέτρα με μπάλα χώματος από 0,80 – 12 lt και
τοποθετημένα σε ειδικό πλαστικό δοχείο κατάλληλο για την μεταφορά τους.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των φυτών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Τα φυτά πρέπει
να είναι υγιή, εύρωστα, με το χαρακτηριστικό χρώμα φύλλων και ανθέων για το είδος και την
ποικιλία που αναφέρεται και να μην είναι πρόσφατα μεταφυτεμένα. Επίσης δεν πρέπει να
μεταφέρουν ζιζάνια με τη μπάλα χώματός τους.
Ο κορμός των δέντρων πρέπει να είναι ευθυτενής, με περίμετρο όπως αναφέρεται στον
πίνακα και η κόμη τους διακλαδισμένη με 3-5 βραχίονες. Οι θάμνοι να είναι διακλαδισμένοι και
με σφαιρική συμμετρική κόμη.
Οι σπόροι γκαζόν, θα είναι πιστοποιημένοι, πρόσφατης εσοδείας , συσκευασμένοι σε σάκους
που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος και τον οίκο παραγωγής και σπορά με την
προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογο με το είδος του σπόρου.
Πιο συγκεκριμένα οι προμήθειες που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/16 του ΔΚΚ και του Ν. 3852/10 περιγράφονται στον παρακάτω προϋπολογισμό.
Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει την προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και
δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς και παράδοσης στην
οριστική θέση, των υπό προμήθεια υλικών, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και συντήρηση
στο φυτώριο, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των φυτών και δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη
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φύτευσή τους, καθώς και την τοποθέτησή τους (φύτευση) από ειδικευμένο τεχνίτη σύμφωνα
με τις οδηγίες του αρμόδιου Γεωπόνου της υπηρεσίας και την υποστήριξή τους με πάσσαλο
(εφόσον χρειάζεται).
Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί από δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του
Δήμου Δέλτα (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ/ΟΤΑ) έτους 2019 στον Κ.Α. 02.35.6692.004
Συγκεκριμένα η προμήθεια θα περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

1.

Κατηφές –Π2

Tagetes spp.

ΜΠΑΛΑ
ΧΩΜΑΤΟΣ
λίτρα
0,80

2.

Πανσές– Π2

Viola sp.

3.

Γεράνι – Π2

4.

ΥΨΟΣ μέτρα

Αριθμός Κλάδων

0,30

Διάφορες αποχρώσεις

0,80

0,30

Διάφορες αποχρώσεις

Pelargonium zonale

0,80

0,30

Διάφορες αποχρώσεις

Τριανταφυλλιά – Θ3

Rosa spp.

3

>1,00

5.

Ναντίνα κόκκινη - Θ3

3

0,40-0,50

6.

Χρυσάνθεμο – Π2

Nandina domestica "Fire
power"
Chrysanthemum sp.

>0,80

>0,30

Διάφορες αποχρώσεις

7.

Κυκλάμινο – Π2

Cyclamen persicum

>0,80

>0,30

Διάφορες αποχρώσεις

8.

Brassica Oleracea

>0,80

>0,30

Διάφορες αποχρώσεις

9.

Καλλωπιστικό Λάχανο –
Π2
Βιγόνια – Π2

Begonia semperflorens

1

0,30

Διάφορες αποχρώσεις

10.

Λεβάντα - Π2

Lavandula spp.

0.80

0,30

Πολυετές Ποώδες

11.

Πεύκη Κουκουναριά - Δ5

Pinus pinea

10

1,75-2,00

Δέντρο

12.

Cupressus arizonica

12

2,50-3,00

Δέντρο Διαμορφωμένο

13.

Κυπαρίσσι Αριζόνικα –
Δ4
Βιβούρνο κοινό – Θ3

Viburnum tinus

10

0,80-1,00

5

14.

Βερβερίδα κόκκινη - Θ3

Berberis spp.

10

0,60-0,80

5

15.

Αγγελική -Θ3

Pittosporum spp.

3

0,60-0,80

5

16.

Ευώνυμος - Θ2
Δίχρωμος
Φωτίνια - Θ3

Euonymos japonicus

3

0,60-0.80

3

Photinia x fraseri

3

0,40-0,60

3

Cupressocyparis leylandii

12

2,50-3,00

Δέντρο Διαμορφωμένο

19.

Κυπρεσοκυπάρισσος
Leyland – Δ4
Τούγια Σφαιρική – Θ4

Thuja spp.

10

0,40-0,60

Διάμετρος κόμης >1,00
cm

20.

Σπόροι γκαζόν γηπέδου

Lolium perenne, Festuca
Rubra, Poa pratensis.

-

-

Σπόρος

Cynodon dactylon

-

-

Σπόρος

17.
18.

21.

Σπόροι γκαζόν αγριάδα

Αριθμός
κλάδων 3
3
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ CPV
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

1.

Κατηφές - Π2

2.

Πανσές- Π2

3.

Γεράνι - Π2

4.

Τριανταφυλλιά – Θ3

03451100-7
03451300-9

5.

Ναντίνα – Θ3

03451300-9

6.

Χρυσάνθεμο – Π2

7.

Κυκλάμινο – Π2

8.

Καλλωπιστικό Λάχανο – Π2

ΤΙΤΛΟΣ CPV
Φυτά για φύτευση σε παρτέρια

03451100-7

Φυτά για φύτευση σε παρτέρια
03451100-7
Φυτά για φύτευση σε παρτέρια
Θάμνοι
Θάμνοι
Φυτά για φύτευση σε παρτέρια
03451100-7
Φυτά για φύτευση σε παρτέρια

03451100-7

Φυτά για φύτευση σε παρτέρια
03451100-7
Φυτά για φύτευση σε παρτέρια

9.

Βιγόνια – Π2

10.

Λεβάντα – Π2

03451100-7
03451300-9

11.

Πεύκη Κουκουναριά – Δ5

03452000-3

Δένδρα

12.

Κυπαρίσσι Αριζόνικα – Δ4

03452000-3

Δένδρα

13.

Βιβούρνο κοινό – Θ3

03451300-9

Θάμνοι

14.

Βερβερίδα κόκκινη - Θ3

03451300-9

Θάμνοι

15.

Αγγελική -Θ3

03451300-9

Θάμνοι

16.

Ευώνυμος - Θ2 Δίχρωμος

03451300-9

Θάμνοι

17.

Φωτίνια - Θ3

03451300-9

Θάμνοι

18.

Κυπρεσοκυπάρισσος Leyland –
Δ4
Τούγια Σφαιρική – Θ4

03452000-3

Δένδρα

03451300-9

Θάμνοι

03111000-2

Σπόροι

19.

20. Σπόροι γκαζόν γηπέδου
21. Σπόροι γκαζόν αγριάδα

Θάμνοι

03111000-2

Σπόροι

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ €

1.

Κατηφές - Π2

3

300

900

2.

Πανσές- Π2

3

300

900

3.

Γεράνι -Π2

3

100

300

4.

Τριανταφυλλιά – Θ3

9

10

90

5.

Ναντίνα κόκκινη -Θ3

9

100

900
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6.

Χρυσάνθεμο –Π2

3

300

900

7.

Κυκλάμινο –Π2

3

200

600

8.

Καλλωπιστικό Λάχανο – Π2

3

300

900

9.

Βιγόνια -Π2

3

200

600

Λεβάντα –Π2

3

200

600

11.

Πεύκη Κουκουναριά-Δ5

50

10

500

12.

Κυπαρίσσι Αριζόνικα –Δ4

30

10

300

13.

Βιβούρνο κοινό – Θ3

9

20

180

14.

Βερβερίδα κόκκινη - Θ3

9

100

900

15.

Αγγελική -Θ3

9

100

900

16.

Ευώνυμος - Θ2 Δίχρωμος

6

100

600

17.

Φωτίνια - Θ3

9

100

900

18.

Κυπρεσοκυπάρισσος Leyland – Δ4

30

10

300

19.

Τούγια Σφαιρική – Θ4

18

10

180

20.

Σπόροι γκαζόν γηπέδου

9

100 Kg.

900

21.

Σπόροι γκαζόν αγριάδα

9

100 Kg.

900

10.

ΣΥΝΟΛΟ- €

13.250,00

ΦΠΑ 13%

1.722,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -€

14.972,50

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες
τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης
στην οριστική θέση, των υπό προμήθεια υλικών.
Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί από δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
του Δήμου Δέλτα (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) έτους 2019 στον Κ.Α. 02.35.6692.004.
Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ελήφθησαν υπ’ όψιν υποβληθείσες
παρόμοιες οικονομικές προσφορές σε διαδικασίες του Δήμου Δέλτα παλαιότερων ετών.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά του ενδεικτικού προϋπολογισμού μόνο βάση τιμής.
Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε ευρώ με βάση τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της παρούσης.
Θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η καθαρή τιμή σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης του
κάθε είδους και η συνολική καθαρή τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε είδους.
Η τιμή θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης
και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από πρόσκληση, και η παραλαβή θα γίνει όπως
ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4412/16.
Το χρονικό διάστημα παράδοσης των υλικών είναι μέχρι 31-12-2019, από την
υπογραφή της σύμβασης και ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από τις υπηρεσίες του Δήμου Δέλτα.
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται στο τέλος της παράδοσης των υλικών στο δε χρηματικό
ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
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Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΙΛΛΙΩΝ ΔΕ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις:
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
1. της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν.4412/8.8.2016.
3. του άρθρου 116, του άρθρου 118 (παρ. 1 και 2) και του άρθρου 120 (παρ. 3) του Ν.
4412/2016 (παρ.1 ).
4. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
5. του Δ.Κ.Κ. Ν.3436/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Ο Δήμος Δέλτα μπορεί να προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ,επειδή η
προσυπολογιζόμενη αξία της προμήθειας είναι κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000,00 €) ευρώ (άρ.118 Ν.4412/2016).
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο Δήμος Δέλτα θα
επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες
προσφορές, σύμφωνα με άρ. 90 του Ν.4412/2016.
Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Άρθρο 4ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές
Β) αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός
Γ) συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 5ο
Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και
μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο σε χρόνο όχι
μεγαλύτερο των 10 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του
αποτελέσματος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 6ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κείμενων
διατάξεων που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει
το Δήμο.
Άρθρο 7ο
Παράδοση-παραλαβή Υλικών-πληρωμή
Η προμήθεια του φυτικού υλικού θα γίνεται τμηματικά και σε διάστημα που δεν ξεπερνάει
το τέλος του έτους 2019 από την υπογραφή της σύμβασης και μετά.
Η παράδοση μέρους ή του συνόλου του φυτικού υλικού θα γίνεται επί τόπου του έργου
κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας και εντός 2 ημερών από την παραγγελία αντίστοιχα.
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτείται με
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 221 του 4412/2016.
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο άρθρο 21 του 4412/2016.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας μπορεί να γίνει σύμφωνα με την παρ. 2Α του αρθρ.
200 του Ν4412/2016, μετά την παραλαβή του υλικού.
Άρθρο 8ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές –τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Όλα τα
είδη θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστη ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται εγγυημένα όλα
τα απαιτούμενα στοιχεία και οι προδιαγραφές του υλικού.
Οι ετικέτες πρέπει να είναι ανθεκτικές αδιάβροχες γραμμένες με ανεξίτηλο μελάνι ή
ανάγλυφες και να είναι αναρτημένες με ασφάλεια σε όλα τα φυτά κατά την παράδοση.
Κατ΄ εξαίρεση στις περιπτώσεις των ειδών με μεγάλη ποσότητα μπορούν να
επισημαίνονται με την ανωτέρω ετικέτα κατ΄ ελάχιστον τα 20 τεμάχια κάθε είδους.

ΑΔΑ: 64Π7Ω9Ι-42Τ
Εάν διαπιστωθεί κατά την παράδοση της παραγγελίας, ότι η προμήθεια μέρος ή όλου του
φυτικού υλικού κατά τη μεταφορά έχει υποστεί αλλοιώσεις (σπάσιμο κλάδων ξεραμένα φυτά
κλπ.) ή δεν πληροί τις προδιαγραφές που τέθηκαν στην παρούσα, τότε ο προμηθευτής
υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραίνουν τον ίδιο.
Άρθρο 9ο
Επισημάνσεις
Η υπηρεσία θα κάνει τις παραγγελίες τμηματικά, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την
παράδοση και μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή.
Επίσης θα λαμβάνεται μέριμνα από τον προμηθευτή για την συνολική κάλυψη των
μεταφερόμενων υλικών ώστε να μη ρυπαίνουν τα σημεία από τα οποία διέρχονται τα οχήματα
μεταφοράς τους και να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους από το όχημα ολόκληρων
τεμαχίων τους ή και χώματος.
Άρθρο 10
Η προμήθεια του φυτικού υλικού θα γίνεται τμηματικά στο προαναφερόμενο διάστημα
από της υπογραφής της σύμβασης κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας μέρους ή του συνόλου
της προμήθειας ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παράδοσης – φύτευσης της
προμήθειας εντός τριών ημερών από την ημέρα παραγγελίας. Η παράδοση του φυτικού
υλικού θα γίνεται επι τόπου του έργου κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας και εντός 2 ημερών
από την παραγγελία.
Άρθρο 11
Ποσότητα υλικών
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των υλικών που αναφέρονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις
ανάγκες του με την προϋπόθεση το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν
να μην υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού.
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