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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 Η  παρούσα μελέτη  προβλέπει την  προμήθεια  καλλωπιστικών  πολυετών  φυτών  

Κυκλάμινου  (Cyclamen persicum) για φύτευση στα παρτέρια της πόλης με  την  

προϋπόθεση  τήρησης  των  προδιαγραφών-χαρακτηριστικών,  που  αναφέρονται  στην  

παρούσα  μελέτη.    

 Η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  (συμπεριλαμβανομένου  και  του  Φ.Π.Α.)  

ανέρχεται  στα 1.280,75€. Η κάλυψη  της ανωτέρω  δαπάνης  έχει προβλεφθεί  στον  

προϋπολογισμό  του  Δήμου Χίου του  τρέχοντος  έτους. 

 Η  προμήθεια  από  το  μειοδότη  θα  γίνεται   ανάλογα  με  τις  υποδείξεις  της  

αρμόδιας  υπηρεσίας. Αν τα φυτά δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης, δεν 

συμφωνούν με τις προδιαγραφές της Μελέτης ή εμφανίζουν κάποιο ελάττωμα ή 

πρόβλημα, ο μειοδότης υποχρεούται να τα αντικαταστήσει  με άλλα σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές.   

Ο  χρόνος   παράδοσης  από  την  παραγγελία  δεν  θα  ξεπερνά  τις  δύο ημέρες.  Ο  

προμηθευτής  θα  παραδίδει  το  προϊόν  στα  διοικητικά  όρια  του  Δήμου  Χίου,  όπου  

του  υποδειχθεί με δική του ευθύνη  και  με  δικά  του  έξοδα. 

 Η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεση, με σφραγισμένες προσφορές, την συμπλήρωση έντυπου προσφοράς και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

τιμής. Ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών επί ποινή 

αποκλεισμού. Οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνoυν 

τον προϋπολογισμό της προμήθειας. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

 

Α/Α Είδος φυτών Τεμάχια Τιμή 

τεμαχίου 

Μερικό 

σύνολο 
1 Κυκλάμινο Cyclamen sp. Διάφορα 

χρώματα 
100 6,50 650,00 

2 Κυκλάμινο μινι Cyclamen sp. 150 3,50 525,00 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ 1175,00 

  

 
 Φ.Π.Α 9% 105,75 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1280,75 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΩΝ 

 
 Αντικείμενο της παρούσας προμήθειας είναι η προμήθεια εποχιακών 
καλλωπιστικών φυτών για φύτευση σε διάφορα σημεία της πόλης. 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές των φυτών αναφέρονται παρακάτω. 

 

Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, εύρωστα, στιβαρά με πολλά μπουμπούκια και άνθη, με 
το χαρακτηριστικό χρώμα φύλλων και ανθέων για το είδος και την ποικιλία που 

αναφέρεται. 

Δεν πρέπει να μεταφέρουν ζιζάνια με τη μπάλα χώματος τους. 

Να έχουν πλούσιο ριζικό σύστημα. 
Να μην είναι γηρασμένα, να μην έχουν κίτρινα ή ξερά κατώτερα φύλλα 

Να μην είναι δυσανάλογα με το μέγεθος του φυτοδοχείου. 

Η  επιλογή  των  χρωμάτων  των  εποχιακών  καλλωπιστικών  φυτών  θα  γίνει  σε 

συνεννόηση με την Υπηρεσία του Δήμου. 

Όλα τα φυτά προς φύτευση θα πρέπει να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό 

διαβατήριο (άρθρο 79 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031) . 
 

 

Α/Α Είδος Ύψος  φυτού  όγκος γλάστρας(Lt) 

1 Κυκλάμινο Cyclamen sp. Διάφορα 

χρώματα 
25-30εκ 3-3,5lt 

2 Κυκλάμινο μινι Cyclamen sp. 15-20εκ 1-1,3 lt 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/

Α 

Είδος φυτού Ύψος  φυτού  όγκος 
γλάστρας

(lt) 

Τεμά
χια 

Τιμή 
τεμαχίου 

Σύνολο 

1 Κυκλάμινο Cyclamen sp. 25-30εκ 3-3,5lt 100   
2 Κυκλάμινο μινι Cyclamen sp.     25-20εκ 1-1,3 lt 150   
 

 

  ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

  ΦΠΑ  

 

 

  ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 


