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Προϋπολογισµός 

Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 35.812,36 

Φ.Π.Α. 13% 4.655,61 

Αξία µε Φ.Π.Α. 40.467,97 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                            Τρίκαλα, 18-10-2017  
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Ταχ. ∆/νση: Γαριβάλδη 8  

Τίτλος: 
Προµήθεια  

Εποχιακών λουλουδιών  Ταχ. Κώδ.: 42131, Τρίκαλα 

Πληροφορίες: Μοσχοπούλου Μαρία Προϋπ/σµός: 40.467,97 € (µε Φ.Π.Α.) 

Τηλέφωνο: 2431353555   

E-mail : mosx @trikalacity .gr    

 

Ι .  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Αντικείµενο Προµήθειας: 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια  Εποχιακών λουλουδιών, για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Πρασίνου & Κηποτεχνίας της ∆/νσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονοµίας, προκειµένου να 
φυτευτούν εποχιακά λουλούδια σε παρτέρια του ∆ήµου Τρικκαίων, για το χρονικό διάστηµα έως το 
τέλος του 2017 και για όλο το έτος 2018. 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις: 

• Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεύχος Α΄) 

• Ν. 3852/2010 
• Ν. 3463/2006 (άρθρο 209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Γενικά Χαρακτηριστικά: 

Τα προς προµήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Ειδικότερα: 

Προµήθεια Εποχιακών Λουλουδιών 

Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 35.812,36 

Φ.Π.Α. 13% 4.655,61 

Αξία µε Φ.Π.Α. 40.467,97 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε  35.812,36 € πλέον 4.655,61 € 

Φ.Π.Α., σύνολο 40.467,97 €.  

Το ποσό των 7.004,19 € µε Φ.Π.Α.   θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-6692.0003 «Προµήθεια Εποχιακών 

λουλουδιών» του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού  έτους  2017. 

Το ποσό των 33.463,78 € µε Φ.Π.Α.   θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-6692.0003 «Προµήθεια 

Εποχιακών λουλουδιών» του  υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού  έτους  

2018. 
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Η διαδικασία σύναψης σύµβασης  θα γίνει µε  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, σύµφωνα µε το 
άρθρο 117, παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
τιµής, στο σύνολο των ειδών .  
 
 
∆ιάρκεια Σύµβασης  

Η σύµβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος ή µέχρι εξάντλησης του 
συµβατικού ποσού. 
 
 
Τρόπος Παράδοσης: 
 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας, 

• σε (80) περίπου δόσεις κατά την διάρκεια της σύµβασης. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα δίνονται αναλυτικά στον προµηθευτή πριν από τις φυτευτικές 

περιόδους. 

Τα έξοδα µεταφοράς & φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 

Χρόνος Παράδοσης: 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται  εντός 5 ηµερών από την παραγγελία του ∆ήµου.  

 

Τόπος Παράδοσης: 

Η παράδοση θα γίνεται σε χώρους πρασίνου του ∆ήµου Τρικκαίων, ή όπου αλλού υποδείξει ο 

∆ήµος. 

Παραλαβή υλικών: 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε το                                     

άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016. 
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ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τα προς προµήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Οι τιµές  προκύπτουν µετά από 

έρευνα αγοράς. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Πανσές γίγας, σε πλαστικό κύπελλο, 
χρώµατα & ποσότητες: 

• µωβ-µπλε µε µαύρο, 2.350 τεµάχια 
• κίτρινος µε µαύρο, 3.810 τεµάχια 
• κόκκινος µε µαύρο, 1.975 τεµάχια 
• κίτρινος, 2.010 τεµάχια 
• πορτοκαλί, 2.190 τεµάχια 
• µίγµα χρωµάτων, 6.455 τεµάχια 

τεµάχιο 18.790 0,44 8.267,60 

2 Πανσές µινιατούρα (µίγµα χρωµάτων), σε 
πλαστικό κύπελλο 

τεµάχιο 434 0,44 190,96 

3 Καλλωπιστικό κουνουπίδι Nagoya (άσπρο, 
µωβ), σε γλάστρα τουλάχιστον 2,50 λίτρων 

τεµάχιο 1.580 2,80 4.424,00 

4 Καλλωπιστικό κουνουπίδι Coral (άσπρο, 
µωβ), σε γλάστρα τουλάχιστον 2,50 λίτρων 

τεµάχιο 1.850 2,80 5.180,00 

5 Κυκλάµινο µίνι (µίγµα χρωµάτων), σε 
γλάστρα τουλάχιστον 1,30 λίτρων 

τεµάχιο 490 2,00 980,00 

6 

Κυκλάµινο ροζ, σε γλάστρα τουλάχιστον 3 
λίτρων, χρώµατα & ποσότητες: 

• ροζ, 28 τεµάχια 
• κόκκινο, 22 τεµάχια 

τεµάχιο 50 3,00 150,00 

7 Πρίµουλα (µίγµα χρωµάτων), σε γλάστρα 
τουλάχιστον 0,45 λίτρων 

τεµάχιο 430 0,50 215,00 

8 Βιολέτα (µίγµα χρωµάτων), σε γλάστρα 
τουλάχιστον 0,45 λίτρων 

τεµάχιο 1.880 0,50 940,00 

9 Καλέντουλα, σε πλαστικό κύπελλο τεµάχιο 3.140 0,42 1.318,80 

10 

Πετούνια , σε πλαστικό κύπελλο, χρώµατα & 
ποσότητες:  

• φούξια έντονο, 1.880 τεµάχια 
• άσπρο, 675 τεµάχια 
• κόκκινο, 1.025 τεµάχια 
• ροζ (pink morn), 625 τεµάχια 
• ροζ µε σκούρα νεύρα, 1.000 τεµάχια 
• µωβ µε σκούρα νεύρα, 1.275 τεµάχια 
• φούξια έντονο µε άσπρο δακτύλιο 

περιµετρικά, 650 τεµάχια 
• κόκκινο µε άσπρο δακτύλιο 

περιµετρικά, 350 τεµάχια 

τεµάχιο 7.480 0,40 2.992,00 

11 Φωτιά, σε πλαστικό κύπελλο τεµάχιο 3.150 0,42 1.323,00 

12 Έρωτας (µίγµα χρωµάτων), σε πλαστικό 
κύπελλο 

τεµάχιο 3.250 0,41 1.332,50 

13 Κατηφές µε µικρό κεφάλι (µίγµα χρωµάτων), 
σε πλαστικό κύπελλο 

τεµάχιο 6.490 0,40 2.596,00 
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14 

Βιγκόνια, σε πλαστικό κύπελλο, χρώµατα & 
ποσότητες:  

• πράσινο φύλλο µε ροζ, άσπρο, 
κόκκινο, 1.320 τεµάχια 

• καφέ φύλλο µε ροζ, άσπρο, κόκκινο, 
930 τεµάχια  

τεµάχιο 2.250 0,45 1.012,50 

15 Σελόζια Dragon' s Breath (κόκκινη), σε 
γλάστρα τουλάχιστον 2,50 λίτρων 

τεµάχιο 1.700 2,50 4.250,00 

16 

Σερφίνια, σε γλάστρα τουλάχιστον 0,45 
λίτρων, χρώµατα & ποσότητες:  

• µίγµα χρωµάτων, 488 τεµάχια 
• φούξια έντονο, 16 τεµάχια 
• κόκκινο, 16 τεµάχια 

τεµάχιο 520 1,00 520,00 

17 ∆ιµορφοθήκη (µίγµα χρωµάτων), σε γλάστρα 
τουλάχιστον 0,45 λίτρων 

τεµάχιο 120 1,00 120,00 

Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.) 35.812,36 

Φ.Π.Α. (13%) 4.655,61 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) (µε Φ.Π.Α.) 40.467,97 

 

Όλα τα φυτά, θα πρέπει να είναι νεαρά, στο στάδιο του µπουµπουκιού, εκτός από το 
Καλλωπιστικό κουνουπίδι το οποίο θα πρέπει να είναι πλήρως σχηµατισµένο, εύρωστα, 
απαλλαγµένα από ασθένειες και σύµφωνα µε τα χρώµατα που έχουν ζητηθεί. 

 

     
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Γεωπόνος Αβ’ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗ/ΤΟΣ 

 
 

ΧΕΛΙ∆ΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
Τεχν. Γεωπόνος Αβ’ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ 

 
 

ΝΤΟΤΑ ΜΑΡΙΑ 
Γεωπόνος Αβ’ 

 


