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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

TΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  –  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΔΕΝΤΡΩΝ,ΘΑΜΝΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ & ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ. 
ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 4.997,43 €
Κ.Α.Ε: 35-6692.0001

Με την  παρούσα  μελέτη  που  συντάχθηκε,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016,  προβλέπεται  η
ανάθεση της ακόλουθης προμήθειας, όπως αναλυτικά παρακάτω :

 Προμήθεια  πολυετών & εποχιακών φυτών  για την υπηρεσία πρασίνου  του Δήμου Καρδίτσας
 Η  άνω  προμήθεια  έχει  εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  του  τρέχοντος  έτους 2020  με

Κ.Α.Ε.:35-6692.0001
 Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 Η άνω προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους 
 Η  συγκεκριμένη  τεχνική  έκθεση  αναφέρεται  σε  υλικά  αξίας  4.997,43  € (Δαπάνη:4.422,50€ &

Φ.Π.Α.13%: 574,93€ )
 Το αντίστοιχο C.P.V για την συγκεκριμένη προμήθεια είναι: C.P.V: 03451000-6 (Φυτά)

     
Τα χαρακτηριστικά δε και ο προϋπολογισμός αυτών παρουσιάζονται ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα: 
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1 ΑΛΤΕΡΝΑΘΕΡΑ 
Alternathera 
brassiliana 
purple prince

0,20-0,30 2-3 20 2,50 50,00

2
ΑΟΥΚΟΥΜΠΑ 
ΠΑΝΑΣΕ

Aucuba japonica
variegata 

0,30-0,40 2-3 20 3,00 60,00

3 ΓΚΑΖΑΝΙΑ (ΜΙΧ)
Gazania 
splendens

200 0,50 100,00

4
ΓΚΑΟΥΡΑ ΝΑΝΑ 
ΚΟΚΚΙΝΗ 

Gaura 
lindheimeri

0,30-0,40 2-3 50 1,80 90,00

5
ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΙΝΙΚΟΣ 
ΝΑΝΟΣ ΜΙΧ

Hibiscus sinensis
compact

0,30-0,40 2-3 280 3,50 980,00

6
ΚΙΣΣΟΣ 
ΜΙΚΡΟΦΥΛΛΟΣ 
ΠΑΝΑΣΕ

Hedera helix spp 2-3 100 3,00 300,00

7
ΛΟΒΕΛΙΑ ΝΑΝΑ 
ΜΠΛΕ

Erinus compact 
blue

0,20-0,30 2-3 170 2,50 425,00

8 ΛΑΝΤΑΝΑ ΝΑΝΑ
Lantana camara 
compact

0,30-0,40 2-3 400 2,50 1.000,00
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9
ΜΠΙΓΟΝΙΑ 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΥΛΛΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

Begonia 
semperflorens 
“Big”

0,30-0,40 2-3 15 2,50 37,50

10
ΜΠΙΓΚΟΝΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ
ΑΣΠΡΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

Begonia 
semperflorens 
“Big”

0,30-0,40 2-3 100 2,50 250,00

11 ΣΕΛΟΖΙΑ

Celosia argentea
plunosa 
(Dragon’s 
Breath)

0,20-0,30 2-3 422 2,50 1.055,00

12 ΣΕΛΦΙΝΙΑ 
Surfinia petunias
compact

0,20-0,30 2-3 30 2,50 75,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.422,50

ΦΠΑ 13% 574,93

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 4.997,43

Επισημαίνεται ότι τα περιγραφόμενα είδη έχουν επιλεχθεί τόσο λόγω του καλλωπιστικού τους χαρακτήρα,
όσο  και  λόγω  της  ανθεκτικότητας  τους  στο  περιβάλλον  μας/παρόμοια  περιβάλλοντα,  για  αυτό  κρίνεται
τελείως  απαραίτητη  η  διάθεση  των  συγκεκριμένων  ειδών  με  τα  πιο  πάνω  χαρακτηριστικά,  ενώ  θα
αποκλείονται όσα δεν πληρούν αυτά.

Έτσι λοιπόν προσοχή θα πρέπει να δοθεί ως προς τα είδη και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά π..χ 
 Τα είδη ιβισκος, λοβέλια, λαντάνα & σελφίνια θα πρέπει να είναι compact, να έχουν συμπαγή κόμη.
 Τα είδη αλτερναθέρα και η μια μπιγκόνια είναι φυτά με κόκκινο φύλλωμα 
 Τα είδη αουκούμπα και κισσος μικρόφυλλος είναι πανασε κ.λ.π.

Όλα  τα  φυτά  θα  πρέπει  να  είναι  εύρωστα,  όχι  γηρασμένα,  άριστης  φυτοϋγειονομικής  κατάστασης,  με  πλούσια
ανεπτυγμένο και καλά συντηρημένο ριζικό σύστημα, να μην έχουν μόλις μεταφυτευτεί ή κλαδευτεί. Τυχόν επεμβάσεις
που θα κρίνονται απαραίτητες καθ’ όλη την διάρκεια της εξέλιξης της προμήθειας, αυτές θα γίνονται πάντα κατόπιν
συνεννόησης με την Υπηρεσία. Επίσης κατ΄ προτίμηση τα φυτά θα πρέπει να έχουν λιπανθεί με σκευάσματα βραδείας
αποδέσμευσης προκειμένου να παραμείνουν στον χώρο φύτευσης θαλερά για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.

Τα ανωτέρω είδη, θα παραδίδονται  από τον ίδιο σε χώρο και χρόνο που θα υποδεικνύεται κάθε φορά από τις
υπηρεσίες  του Δήμου.  Οι παραγγελίες  θα γίνουν τμηματικά,  ανάλογα με τις  ανάγκες  και  τις  οικονομικές
δυνατότητες του δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να μη διαθέσει όλο το συμφωνηθέν ποσό.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη
βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής                                                 ΚΑΡΔΙΤΣΑ:5.3.2020

                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
O Δ/ΝΤΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &` ΠΡΑΣΙΝΟΥ   ΛΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
  ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε 

ΤΖΩΡΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
  ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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