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«Προμήθεια τσιμεντένιων ζαρντινιερών» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η Προμήθεια τσιμεντένιων ζαρντινιερών, στις 

οποίες θα τοποθετηθούν διάφορα είδη ανθοφόρων λουλουδιών ή μικρών θάμνων 

προκειμένου να καλλωπισθούν οι πεζόδρομοι εντός του αστικού ιστού. 

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας 

και να έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από παρούσα τεχνική έκθεση.  

Η προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς. 

Η προμήθεια από τον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του 

Δήμου.  

 Κωδικός CPV: 03120000-8 (Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου) 

Οι  ποσότητες αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.  

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται  στο ποσό των 1.995,05€  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον 

προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 με Κ.Α. 35.7135.10 (Προμήθεια τσιμεντένιων 

ζαρντινιερών) ποσού 2.000,00 €. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι προς προμήθεια ζαρντινιέρες θα πρέπει να είναι τσιμεντένιες κατασκευασμένες από 

λευκό τσιμέντο εμπλουτισμένο με ρητίνη ώστε να είναι αντιπαγωτικές καθώς και να 

φέρουν οπλισμό για μέγιστη αντοχή στα φέροντα φορτία που θα αναπτυχθούν από τις 

φυτεύσεις.  

Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι: 40x100x45cm (Υ x Μ x Π). Το χρώμα θα είναι λευκό. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ  



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ 

ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΑ 

23 68,55€ 1.576,65€ 

ΦΠΑ 24% 378,40€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.995,05€ 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
10-10-2022 
 
 
 
 
 
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
10-10-2022 
 
 
 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1: Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/2Φ5/ΕΕ)” 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 

4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 

22 του Ν.3536/07 

3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

4.  του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 

5. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 

6. του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 

 

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

1. Προϋπολογισμός  

2. Τεχνική περιγραφή  

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 3: Περιγραφή της σύμβασης 

Η σύμβαση αφορά την προμήθεια τσιμεντένιων ζαρντινιερών. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 1.995,05 €  ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 4: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της προμήθειας είναι υπογραφή του σχετικού 

συμφωνητικού και μέχρι τις 27-12-2022.  

 

Άρθρο 5: Παραλαβή εργασιών  

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 β, γ, δ και ε του ν. 4412/2016 η σύνθεση της οποίας 

 



συγκροτείται από την οικονομική επιτροπή του Δήμου όπως ορίζεται από το άρθ. 72 παρ. ε 

του Ν3852/2010.  

 

Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της προμήθειας.   

 

Άρθρο 7: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται και ισχύουν, εκτός του 

ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 

 

                                                                                                                            Ο Συντάκτης 

 

 

                                                                                                                           Βαρσάμης Γεώργιος 

                                                                                                           ΤΕ Δασοπόνος 
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