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”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ” 

 Τεχνική Έκθεση 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ανθοφόρων φυτών για να καλυφθούν οι 

φυτευτικές ανάγκες του ∆. Εορδαίας. 

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 θα πρέπει να είναι εύρωστα, υγιή και να έχουν µπει στο στάδιο της ανθοφορίας. 

Το ριζικό τους σύστηµα θα πρέπει να έχει καταλάβει όλο των όγκο του φυτοδοχείου (δε θα 

πρέπει να είναι προσφάτως µεταφυτευµένα). Φυτά που δεν ανταποκρίνονται στην παραπάνω 





περιγραφή δε θα γίνονται δεκτά από την υπηρεσία και θα ζητείται η αντικατάστασή τους από 

τον προµηθευτή. 

Προϋπολογισµός 

Είδος Μεγ. 
Φυτοδοχείου 

Ποσότητα 
(τεµ.) 

Τιµή µονάδας 
(€) 

Άθροισµα 
(€) 

Μολόχα λευκή 
(Pelargonium zonale) 2l 200 2,40 480,00 
Μολόχα ροζ  
(Pelargonium zonale) 2l 200 2,40 480,00 
Μολόχα φουξ 
(Pelargonium zonale) 2l 200 2,40 480,00 
Βέρβενα κρεµαστή 
(Verbena sp.) 10,5 100 1,20 120,00 
Ποτεντίλα γκολντφιγκερ  
(Potentilla fruticosa Gold 
Finger) 1,5-2 l 70 3,00 210,00 
Πετούνια δίχρωµη 
Petunia hybrida 8x8 300 0,45 135,00 
Πετούνια κόκκινη 
(Petunia hybrida) 8x8 300 0,45 135,00 
Πετούνια µωβ 
(Petunia hybrida) 8x8 300 0,45 135,00 
Σκυλάκια νάνα  
(Antirrhinum majus nano) 8x8 500 0,80 400,00 
∆ιµορφοθήκη λευκή 
(Dimorphotheca 
aurantiaca) 2l 100 2,50 250,00 
∆ιµορφοθήκη µωβ 
(Dimorphotheca 
aurantiaca) 2l 100 2,50 250,00 
Καλεντούλα πορτοκαλί 
(Calendula officinalis)  10,5 100 0,50 50,00 
Γκαούρα φούξια  
(Gaura lindheimeri) 2,5l 100 2,80 280,00 

  Σύνολο 3.405,00 

  ΦΠΑ 13% 442,65 

  Γενικό Σύνολο 3.847,65 
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Η συντάκτρια    Η ∆/ντρια Περιβάλλοντος  
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