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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Τεχνική Έκθεση 

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

για να καλυφθούν οι φυτευτικές ανάγκες της κεντρικής πλατείας, παρτεριών και κόμβων της 

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 Δήμου. 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 Δ. Εορδαίας. 

Εάν η προμήθεια των εν λόγω ειδών εξαντληθεί τότε μπορούν ν΄ αντικατασταθούν με 

άλλο είδος σε συνεννόηση με την υπηρεσία και  μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της 

μελέτης.        

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

βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022. 

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 ΠΔ 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 

διάμετρος ανθικής  κεφαλής να είναι μεγάλη, και σφαιρική. Η γλάστρα τουλάχιστον 2,0λιτ. και 

6,0λιτ όπως στον πίνακα προϋπολογισμού. 

 

Προϋπολογισμός 

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

1 
Χρυσάνθεμο λευκό 

(γλάστρα 2,0λιτ) 
350 Τεμ. 1,5 525,0 

2 
Χρυσάνθεμο κίτρινο 

(γλάστρα 2,0λιτ) 
350 Τεμ 1,5 525,0 

3 
Χρυσάνθεμο κόκκινο 

 (γλάστρα 2,0λιτ) 
300 Τεμ 1,5 450,0 

4 
Χρυσάνθεμο λευκό 

       (γλάστρα 6,0λιτ) 
200 

Τεμ 
4,0 800 

5 
Χρυσάνθεμο κίτρινο 

(γλάστρα 6,0λιτ) 
200 

Τεμ 
4,0 

800 

6 
Χρυσάνθεμο κόκκινο 

(γλάστρα 6,0λιτ) 
200 

Τεμ 
4,0 

800 

    Άθροισμα 3900,0 

    ΦΠΑ 13% 507 

    Γενικό Σύνολο 4.407,0 

 

 

 

 

                                                                Πτολεμαΐδα 22/09/2022 
 Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 

  
 Η  Συντάξασα Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

                    Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη              της  Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας                                  
              του τμ. Συντήρησης Πρασίνου                             & Ποιότητας Ζωής 

                                                             

 

 

                      Άννα Κυριακίδου                                       Ηλιάνα Παπαδοπούλου  
          Γεωπόνος ΠΕ με βαθμό Α΄        Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ με βαθμό Α΄ 
 




