
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
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Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.400,00 € 
 
ΠΙΣΤΩΣΗ           : 4.964,00 € 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 
 
1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2) ENΔEIKTIKOΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
4) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΠΟΡΩΝ ,ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 



ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ                                                         ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ                
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.400,00 € 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                     ΠΙΣΤΩΣΗ                  : 4.964,00 € 
 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤ.: 42 /2016 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 4.400,00 € και πίστωσης 4.964,00 € 

θα γίνει προμήθεια  σπόρων, φυτών  δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα   για τις ανάγκες σε 
φυτικό υλικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λέσβου . 
Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει προμήθεια διαφόρων φυτών, εποχιακών λουλουδιών και 
δενδρυλλίων διαφόρων ειδών και έτοιμου χλοοτάπητα .  
Όλα τα δένδρα και τα φυτά θα είναι μέσα σε μπάλα χώματος. 
Η έκπτωση που θα επιτευχθεί καθώς και τα απρόβλεπτα, θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά 
μεγαλύτερης ποσότητας φυτών που προβλέπονται στη μελέτη καθώς και άλλα που θα 
χρειαστούν. 
Η προμήθεια του κάθε είδους είναι δυνατόν να γίνει από διαφορετικούς προμηθευτές, και σε 
διαφορετικά χρονικά διαστήματα. 
H όλη προμήθεια είναι δυνατόν να αυξομειωθεί κατά 30%. 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου. 
Η προμήθεια θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση από τον κ. Δήμαρχο. 

 
 
 
       Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2016 
 
          Ο        
                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                           Ο 
                                                                             Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
        
 
                                  
ΨΩΜΑΔΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                                             ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΠΟΡΩΝ ,ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ                                                         ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ                
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     : 4.400,00€  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                     ΠΙΣΤΩΣΗ         : 4.964,00 € 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤ.: 42/2016 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων, κ.λ.π για τις ανάγκες του 

Δήμου Λέσβου. 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ  Δ1-Δ9 1000 
2 ΘΑΜΝΟΙ, 

ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΦΥΤΑ ΠΡΑΝΩΝ 

Θ1-Θ7 
Α1-Α6 
Σ1-Σ2 

1000 

3 ΣΠΟΡΟΙ   400 
4 ΕΤΟΙΜΟΣ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
 2000 

5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ  4400 
 Φ.Π.Α 9% (ΚΑΤ 1&2)    180 
 Φ.Π.Α 16% ( ΚΑΤ3&4)    384 
 ΣΥΝΟΛΟ  4.964,00 

         
 
       Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2016 
 
          Ο        
                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                           Ο 
                                                                             Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
        

      
     ΨΩΜΑΔΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                                             ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο. 
Αντικείμενο της προμήθειας 

 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια φυτών σπόρων και δενδρυλλίων κ.λ.π για τις 

ανάγκες του Δήμου Λέσβου. 
 

Άρθρο 2ο. 
Ισχύουσες διατάξεις. 

 
Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις: 
α. Της 11389/93 Υπουργική απόφαση "ενιαίος κανονισμός, προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης". 
β. Του Π.Δ. 410/95 Αρθρο 266 &267. 

 
Άρθρο 3ο. 

Συμβατικά στοιχεία. 
 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η Τεχνική Εκθεση. 
β) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
γ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
δ) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απ' ευθείας ανάθεση από τον   Δήμαρχο. 
 

Άρθρο 5ο. 
Χρόνος και τόπος παράδοσης. 

 



Τα φυτά θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου, στη Μυτιλήνη. Η παράδοση θα γίνεται 
τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου για όλο το 2016. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και την 
επιτροπή παραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 
Άρθρο 6ο 
Σύμβαση 

 
Οι προμηθευτές, μετά την κατά νόμο ανάθεση της προμήθειας, είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης. Ο προμηθευτής μπορεί να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης 
των φυτών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. 
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 

 
Άρθρο 7ο. 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή. 
 
Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 
Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 

επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου 
προϊόντος ή τμήματος αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις της 
επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την 
τακτοποίηση αυτών κατά το προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

Οταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται με βάση των διατάξεων της 
11389/93 Υπ. Απόφασης, η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

 
Άρθρο 8ο 

Χρόνος εγγύησης 
 
Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, 

μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 
 
 
 

Άρθρο 9ο 
Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 

 
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των φυτών 

μπορεί να επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται 
στα άρθρα 33 και 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

Άρθρο 10ο 



Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 
 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής των 

φυτών. 
 

Άρθρο 11ο 
Επίλυση διαφορών 

 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, 

επιλύονται σύμφωνα με το Αρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. 
         
        
 
 
 
       Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο. 
Αντικείμενο της προμήθειας 

 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια φυτών σπόρων, δενδρυλλίων κ.λ.π για τις ανάγκες 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λέσβου. 
 

Άρθρο 2ο. 
Ισχύουσες διατάξεις. 

 
Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις: 
α. Της 11389/93 Υπουργική απόφαση "ενιαίος κανονισμός, προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης". 
β. Του Π.Δ. 323/89 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας". 
 

Άρθρο 3ο. 
χαρακτηριστικά.  

 
. Α1 Γενικά  
 
(α) Το φυτικό υλικό που θα πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Νόμου 1564/85. 
Όλα τα φυτά πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του κανονικού τους είδους ή της ποικιλίας 
και να έχουν κλαδιά ή στελέχη κανονικά και αρκετά καλά αναπτυγμένα, καθώς και υγιή 
ριζικά συστήματα. Τα φυτά πρέπει να είναι σκληραγωγημένα, απαλλαγμένα από 
αντιαισθητικούς κόμβους, εκδορές του φλοιού, κακώσεις από τον άνεμο και άλλες 
παραμορφώσεις. Η εμφάνισή τους πρέπει να είναι ενδεικτική καλής υγείας και 
σφριγηλότητας και να είναι εμφανές ότι το κλάδεμα της κορυφής και το ξεκαθάρισμα των 
ριζών έχει γίνει σωστά. 



(β) Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα των δένδρων πρέπει να έχουν ίσιους κατά το δυνατόν 
κορμούς με σωστή διαμόρφωση των κλαδιών, συμμετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό 
κλάδο. 
Δεν πρέπει να έχουν τομές των κλώνων με διάμετρο μεγαλύτερη των 20 mm που να μην 
έχουν επουλωθεί τελείως. 

(γ) Στην περίπτωση που τα φυτά έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου ή 
φυτοδοχεία (γλάστρες) ή χάρτινα δοχεία (για ειδικά φυτά), τα δοχεία αυτά θα είναι πλήρη 
με κατάλληλο υπόθεμα ανάπτυξης. 

(δ) Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, αν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να υποδείξει το(τα) 
φυτώριο(α) από το(τα) οποίο(α) θα προέλθει το φυτικό υλικό, προκειμένου η Υπηρεσία να 
το ελέγξει (αν κρίνει σκόπιμο) παρουσία του Αναδόχου, ώστε τα φυτά που θα 
προσκομιστούν στο Έργο να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, αλλά και να 
ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος για λεπτομερή έλεγχο επί τόπου του Έργου. 

(ε) ότι αν τα φυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η Υπηρεσία κατά την απόλυτη 
κρίση της, μπορεί: 
i. Να δώσει εντολή για απομάκρυνση ελαττωματικών φυτών ακόμη και μετά τη 

φύτευση και να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στην επανεγκατάσταση του 
πρασίνου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

ii. Να τα τιμολογήσει με την τιμή της επόμενης κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθμός 
των φυτών αυτών είναι σχετικά μικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν 
σημαντικά από τις προδιαγραφές ύψους, διαμέτρου κορμού και διακλάδωσης. 
Σημειώνεται ότι για τα φυτά της τελευταίας κατηγορίας φυτών (φυτά σπορείου) 
πιστοποιείται στον Ανάδοχο μόνο το 80% της δαπάνης συντήρησης των φυτών 
αυτών. 

 

  Α2 Καλλωπιστικά Δένδρα και Ειδικά Καλλωπιστικά Δένδρα  

(α) Θα χρησιμοποιούνται τα πλέον εγκλιματισμένα στις τοπικές συνθήκες είδη, τα οποία θα 
πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου Α1 και θα ανήκουν στην κατηγορία 
Δ1- Δ6. 

(β) Τα φυτά θα προσκομίζονται στο Δήμο, αναπτυγμένα σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου ή 
σε φυτοδοχεία (γλάστρες) με βωλόχωμα κατάλληλου όγκου. 

 (γ) Το ύψος των δένδρων που προσδιορίζεται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τους, θα 
μετράται πάνω από το λαιμό της ρίζας. Για το είδος και το ύψος όλων των δένδρων θα 
ληφθούν υπόψη οι πίνακες φυτών που υπάρχουν στην παρούσα μελέτη. 

   Α3 Καλλωπιστικοί Θάμνοι, Ειδικοί Καλλωπιστικοί Θάμνοι  

(α) Θα χρησιμοποιούνται τα πλέον εγκλιματισμένα στις τοπικές συνθήκες είδη, τα οποία θα 
πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω παραγράφου Α1 



(β) Τα φυτά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο αναπτυγμένα σε πλαστικά σακίδια 
πολυαιθυλενίου ή φυτοδοχεία, θα έχουν τρεις τουλάχιστο μητρικούς κλώνους που ξεκινούν 
κοντά στο λαιμό και σχήμα καλά διαμορφωμένο. 

 (γ) Το ύψος των φυτών που προσδιορίζεται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τους, θα 
μετράται πάνω από το λαιμό της ρίζας. Για το είδος και το ύψος όλων των θάμνων θα 
ληφθούν υπόψη οι πίνακες φυτών που υπάρχουν στην παρούσα μελέτη. 

 

 Α4 Ποώδη Πολυετή Φυτά και Φυτά Σπορείου σε Σακίδια 

(α) Τα ποώδη πολυετή φυτά είναι φυτά μικρής ανάπτυξης και καλλιεργούνται κυρίως για τα 
άνθη τους και το εντυπωσιακό φύλλωμά τους. Θα έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια 
πολυαιθυλενίου, διαστάσεων τουλάχιστον 0,8lt, με σχήμα καλώς διαμορφωμένο, πλούσιο 
ριζικό σύστημα και ύψος πάνω από 0,30m. Φυτεύονται σε επίπεδες επιφάνειες ή επιφάνειες 
με ελαφρά κλίση, σε χώρους χλοοτάπητα και σε χώρους όπου θέλουμε χαμηλό τελικό ύψος 
φυτών. 

 
Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα 
εξής: 
 
 
 
1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με  
 
   φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του 
 
   εδάφους. 
 
2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης,  
 
   περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε  
 
   βάθος 10-12 cm 
 
3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η  
 
   κατάλληλη επιφάνεια. 
 
4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 
 
5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με 
 
   οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα. 



 
6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
 
7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 
 
   εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
 
8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του 
 
   χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την 
 
   απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά 
 
   χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 
 
 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
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Δ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  Αρθρο Αναθεώρισης     
Δ1 Δένδρα        



Δ1.1 Δένδρα κατηγορίας Δ1 ΠΡΣ-5210 τεμ 3,00  
Δ1.2 Δένδρα κατηγορίας Δ2 ΠΡΣ-5210 τεμ 5,25  
Δ1.3 Δένδρα κατηγορίας Δ3 ΠΡΣ-5210 τεμ 11,25  
Δ1.4 Δένδρα κατηγορίας Δ4 ΠΡΣ-5210 τεμ 26,15  
Δ1.5 Δένδρα κατηγορίας Δ5 ΠΡΣ-5210 τεμ 44,25  
Δ1.6 Δένδρα κατηγορίας Δ6 ΠΡΣ-5210 τεμ 77,25  
Δ1.7 Δένδρα κατηγορίας Δ7 ΠΡΣ-5210 τεμ 110,25  
Δ1.8 Δένδρα κατηγορίας Δ8 ΠΡΣ-5210 τεμ 165,00  
Δ1.9 Δένδρα κατηγορίας Δ9 ΠΡΣ-5210 τεμ 220,00  
Δ2 Θάμνοι       
Δ2.1 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 ΠΡΣ-5210 τεμ 1,90  
Δ2.2 Θάμνοι κατηγορίας Θ2 ΠΡΣ-5210 τεμ 3,50  
Δ2.3 Θάμνοι κατηγορίας Θ3 ΠΡΣ-5210 τεμ 5,85  
Δ2.4 Θάμνοι κατηγορίας Θ4 ΠΡΣ-5210 τεμ 11,70  
Δ2.5 Θάμνοι κατηγορίας Θ5 ΠΡΣ-5210 τεμ 28,00  
Δ2.6 Θάμνοι κατηγορίας Θ6 ΠΡΣ-5210 τεμ 47,00  
Δ2.7 Θάμνοι κατηγορίας Θ7 ΠΡΣ-5210 τεμ 82,00  
Δ3 Αναρριχώμενα φυτά       
Δ3.1 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α1 ΠΡΣ-5220 τεμ 1,90  
Δ3.2 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α2 ΠΡΣ-5220 τεμ 3,50  
Δ3.3 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 ΠΡΣ-5220 τεμ 5,85  
Δ3.4 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α4 ΠΡΣ-5220 τεμ 11,70  
Δ3.5 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α5 ΠΡΣ-5220 τεμ 28,00  
Δ3.6 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α6 ΠΡΣ-5220 τεμ 47,00  
Δ4 Φυτά πρανών       
Δ4.1 Φυτά πρανών κατηγορίας Σ1 ΠΡΣ-5220 τεμ 0,75  
Δ4.2 Φυτά πρανών κατηγορίας Σ2 ΠΡΣ-5220 τεμ 1,50  
Δ5 Φυτά εσωτερικού χώρου       
Δ5.1 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε1 ΠΡΣ-5220 τεμ 4,00  
Δ5.2 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε2 ΠΡΣ-5220 τεμ 8,00  
Δ5.3 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε3 ΠΡΣ-5220 τεμ 12,00  
Δ5.4 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε4 ΠΡΣ-5220 τεμ 16,00  
Δ5.5 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε5 ΠΡΣ-5220 τεμ 24,00  
Δ5.6 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε6 ΠΡΣ-5220 τεμ 40,00  
Δ5.7 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε7 ΠΡΣ-5220 τεμ 60,00  
Δ5.8 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε8 ΠΡΣ-5220 τεμ 80,00  
Δ5.9 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε9 ΠΡΣ-5220 τεμ 120,00  
Δ5.10 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε10 ΠΡΣ-5220 τεμ 160,00  
Δ5.11 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε11 ΠΡΣ-5220 τεμ 200,00  
Δ5 Ποώδη - πολυετή φυτά       
Δ6.1 Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγ. Π1 ΠΡΣ-5220 τεμ 0,75  
Δ6.2 Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγ. Π2 ΠΡΣ-5220 τεμ 1,50  
 Εγκατάσταση χλοοκοπητα    
 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου  

χλοοκοπητα  
ΠΡΣ-5510 στρ 6.000,00  

 
 


