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ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  Αρ. Μελέτης 67/2021 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 

 Τεχνική Έκθεση 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια εποχιακών ανθοφόρων φυτών (χρυσάνθεµων) 

για να καλυφθούν οι φυτευτικές ανάγκες της κεντρικές πλατεία Πτολεµαΐδας 

Στην προµήθεια συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

µεταφοράς στον τόπο του έργου, η προσωρινή αποθήκευση και η συντήρηση µέχρι τις 

φυτεύσεις των καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των φυτών σε άριστη 

κατάσταση στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. Όλα τα υπό προµήθεια φυτά πρέπει να τύχουν 

της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας για να γίνουν αποδεκτά. 

Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνει τµηµατικά κατόπιν εντολής του επιβλέποντα 

γεωπόνου του ∆. Εορδαίας. 

Η δαπάνη για τις ανωτέρω προµήθειες αναλύεται στον συνηµµένο προϋπολογισµό και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2020. 

Το υπό προµήθεια φυτικό υλικό, πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που λειτουργούν 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1564/85, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις των Ν. 

2040/92 και Ν. 2325/95 και να συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά, σύµφωνα µε 

το Π∆ 365/ 2002 (ΦΕΚ Α 307/10.12.2002). 

Τεχνική Περιγραφή 

Τα φυτά (χρυσάνθεµα) θα πρέπει να είναι εύρωστα, υγιή και να έχουν µπει στο στάδιο 

της ανθοφορίας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, ενώ δε θα πρέπει να φέρουν ξεραµένα άνθη. Η 

περίµετρος της κόµης τους να είναι τουλάχιστον 50εκ. και η γλάστρα τουλάχιστον 3,0λιτ. 

 





Προϋπολογισµός 

α/α Είδος Ποσότητα Μ.Μ. Τιµή µονάδας (€) Σύνολο (€) 

1 
Χρυσάνθεµο λευκό 

CPV 03451100-7 
150 Τεµ. 3,5 525,0 

2 
Χρυσάνθεµο κίτρινα 

CPV 03451100-7 
150 Τεµ 3,5 525,0 

3 
Χρυσάνθεµο µπορντώ 

CPV 03451100-7 
100 Τεµ 3,5 350,0 

    Άθροισµα 1400,0 

    ΦΠΑ 13% 182 

    Γενικό Σύνολο 1.582.0 

 

 
  Πτολεµαΐδα 11/10/2021 
  Θεωρήθηκε 
 Ο Μελετητής  Η ∆/ντρια 
 
 
 
 
 
 Κυριακίδου Άννα  Αγγελίδου Φωτεινή 
 Γεωπόνος Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος 
 




