
 

 
 

                

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

              ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
              ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Δαπάνη με ΦΠΑ : 11.893,25 € 
Αριθ.  Μελέτης :5/2020Τ.Υ. 

 
 
 
             Αντικείμενο: «Προμήθεια σπόρων, φυτών, 

χώματος και δενδρυλλίων για το τμήμα 
πρασίνου του Δήμου Πεντέλης»  

             CPV: 03120000-8/ 03111000-2 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε μετά από τα υπ΄ αριθμ. 2/3 Φεβρ. 2020 
υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Υποδομών- Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας και 
Πρασίνου και αφορά την προμήθεια των παρακάτω ειδών: 
1. Προύνος, φυλλοβόλο δενδρύλλιο, ύψους από 1,80m έως 2,00m, ιδιαίτερα 

διακοσμητικό, ανθεκτικό στο ψύχος, την ξηρασία και την ατμοσφαιρική ρύπανση, σε 
ποσότητα 30 τεμαχίων,  

2. Κουκουναριά, αειθαλές ρητινοφόρο φυτό, ύψους από 1,80m έως 2,00m, παρουσιάζει 
μεγάλη αντοχή στην ξηρασία, στα ασβεστούχα εδάφη και στην ατμοσφαιρική ρύπανση, 
χρησιμοποιείται συχνά σε δημόσιους ή δημοτικούς δρόμους για δενδροστοιχία, σε 
ποσότητα 25 τεμαχίων. 

3. Μουριά, φυλλοβόλο, μακρόβιο δένδρο, ύψους από 1,80m έως 2,00m, με γυαλιστερά, 
πράσινα φύλλα, καρδιόσχημα ή έλλοβα. Ανθεκτικό στην ξηρασία, την ατμοσφαιρική 
μόλυνση και την αλατότητα, ενδείκνυται για μεμονωμένες φυτεύσεις, δενδροστοιχίες και 
δημιουργία σκιάσεων, σε ποσότητα 30 τεμαχίων. 

4. Κουτσουπιά, φυλλοβόλο δένδρο, ύψους από 1,50m έως 1,70m, με φύλλα στρογγυλά 
και άνθη φούξια χρώματος, που εμφανίζονται την Άνοιξη, πριν από τα φύλλα και είναι 
ιδιαίτερης ομορφιάς. Ανθεκτικότατο φυτό στα ασβεστώδη εδάφη, την ατμοσφαιρική 
μόλυνση, το ψύχος και τις ξηροθερμικές συνθήκες, σε ποσότητα 30 τεμαχίων. 

5. Γλαυκά κυπαρίσσια, κωνοφόρο αειθαλές γρήγορης ανάπτυξης, με τελικό ύψος 10-15 
m και φύλλωμα γλαυκοπράσινο. Φυτό μεγάλης αντοχής στην ξηρασία και στα 
ασβεστώδη εδάφη. Δεν προσβάλλεται εύκολα από μύκητες και είναι το πιο σκληρό φυτό 
για ψηλούς φράκτες. Οι φυτεύσεις γίνονται ανά 1-1,5 m. Συνδυάζεται άριστα με άλλα 
κωνοφόρα (λέυλαντ, γκολντ κρέστ, κλπ) για περιφράξεις, δενδροστοιχίες, πλατείες και 
πεζοδρόμια, με πολύ ενδιαφέρον αισθητικό αποτέλεσμα. Είναι έτοιμο, διαμορφωμένο σε 
δέντρο, με κορμό και κόμη ελεύθερου σχήματος στο επάνω μέρος,  σε ποσότητα 40 
τεμαχίων  

6. Κέδρος αειθαλές κωνοφόρο δέντρο, πυραμιδοειδές, με τελικό ύψος πάνω από 30m, 
αργής ανάπτυξης. Προτιμά εδάφη όξινα, βαθιά, γόνιμα και πολύ καλά στραγγιζόμενα. 
Θέλει θέσεις ηλιόλουστες και μεμονωμένες για να αναδειχθεί. Έχει φύλλωμα με υπέροχο 
γκριζογάλανο (γλαυκό) χρώμα, σε ποσότητα 30 τεμαχίων. 

7. Σπόροι γκαζόν (φεστούκα), ποικιλία ανθεκτική στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες 
της χώρας μας, με ριζικό σύστημα αρκετά βαθύ ώστε να εκμεταλλεύεται την επιφανειακή 
υγρασία του εδάφους. Το φύλλωμά της είναι μέτριου φάρδους ως ψηλό, με εξαιρετική 
αντοχή στο πάτημα, ενώ είναι αργής ανάπτυξης, ώστε να μη χρειάζεται συχνά 
κουρέματα. Είναι νέα βελτιωμένη ποικιλία ψηλής φεστούκας. Διακρίνεται για τον πυκνό 
τάπητα που δημιουργεί, το σκούρο πράσινο χρώμα φύλλου, την ανθεκτικότητα στις 
ασθένειες και στη συχνή χρήση. Επειδή έχει προέλθει από τη διασταύρωση 6 
επιλεγμένων ποικιλιών έχει το πλεονέκτημα της ανθεκτικότητας στην πολύ ζέστη και την 
ξηρασία, σε ποσότητα 50Kgr σε συσκευασία σάκων. 

8. Σπόροι διχόντρας, Η διχόντρα ή καλλωπιστικό τριφύλλι(Dichondra repens) σχηματίζει 

ένα εντυπωσιακό πυκνό τάπητα με στρογγυλά φυλλαράκια σκουροπράσινου χρώματος. 

Έχει το πλεονέκτημα να αντέχει στη σκιά και να κουρεύεται αραιά ή καθόλου. 

Χρησιμοποιείται στους κήπους με πολύ περιορισμένη ηλιοφάνεια και σε μικρά κηπάκια 



 

 
 

που δεν είναι προσιτό θερμόφυλλο, πλατύφυλλο είδος, ανθεκτικό στη σκιά, με 

προτίμηση στα ελαφρά και αμμώδη εδάφη, σε ποσότητα 30kg, σε συσκευασία σάκων. 

9. Σπόροι γκαζόν υφάλμυρου νερού: Σπόρος ποικιλίας χλοοτάπητα, με ιδιαίτερη αντοχή 

σε κακής ποιότητας νερό (υφάλμυρο, αλκαλικό, από βιολογικο καθαρισμό), σε ποσότητα 

20kg, σε συσκευασία σάκων. 

10. Έτοιμος φυσικός χλοοτάπητας (φεστούκα) 2,50Χ0,40m. Ο έτοιμος χλοοτάπητας 

αποτελείται από μίγμα ποικιλιών festuca arundinacea με την διαφορά πως μία από αυτές 

είναι ριζωματώδης. Έχει άριστη εμφάνιση με πυκνό και σκούρο πράσινο χρώμα το οποίο 

διατηρείται καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου όπως όλες οι φεστούκες και θα έχει: 
✓ Πολύ μεγάλη αντοχή στις ψηλές θερμοκρασίες. 

✓ Εξαιρετική αντοχή στη χρήση (πάτημα και σκληρή καταπόνηση) γιατί πολλαπλασιάζεται και 

με υπόγεια ριζώματα. Άρα μπορεί να καλύψει εύκολα κενά που δημιουργούνται από την 

έντονη χρήση και ασθένειες. 

✓ Πολύ μεγάλη αντοχή σε μυκητολογικές ασθένειες όπως ριζοκτόνια και πύθιο, αλλά λόγω του 

ενδοφυτικού εμβολιασμού και ανοσία σε ελμινθοσπόριο. 

✓ Ικανοποιητική ανάπτυξη σε σκιερά σημεία. 

✓ Αρκετά καλή αντοχή στην αλατότητα. Συμπεριφέρεται καλά μέχρι και 4000 μS/cm 

αγωγιμότητα νερού. 

✓ Διατηρεί πολύ καλό πράσινο χρώμα κατά τους χειμερινούς μήνες. 

✓ Είναι αργής ανάπτυξης αλλά χρειάζεται τουλάχιστον 3 κουρέματα ανά μήνα την Ανοιξη και 

το Καλοκαίρι σε ύψος 4-5cm. 

✓ Τοποθετείται άνετα σε εξοχικές κατοικίες, πάρκα, ξενοδοχεία, δημόσιους χώρους πρασίνου 
και γήπεδα. Ιδανικός χλοοτάπητας για σχολεία, παιδικούς σταθμούς και αθλοπαιδιές που 
έχουμε έντονη χρήση από παιδιά. 

✓ Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα ακόμα και από ερασιτέχνες όλη την διάρκεια του 
έτους. 

Όλα τα υπό προμήθεια προορίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Πεντέλης, 
στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας, με στόχο την αναβάθμιση των χώρων .  

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των φυτών θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές διατάξεις 
των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιότητας. 

Όλο το φυτικό υλικό θα πρέπει να είναι εύρωστο και υγιή. 
Όλα τα χαρακτηριστικά τους θα πρέπει να είναι σε άριστο βαθμό ώστε να εξασφαλίσουν 

την καλύτερη επιβίωση, εγκατάσταση , ανάπτυξη και μακροβιότητα των φυτών.  
Οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του Δήμου 

Πεντέλης, είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστεί να παραδοθεί στο σύνολό της η εκτιμωμένη 
ποσότητα του προϋπολογισμού. 

Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφόμενων στη παρούσα τεχνική 
περιγραφή  ποσοτήτων - για κάθε είδος - ως τη λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής δεν 
δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό από το Δήμο Πεντέλης. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή μετά από 
συνεννόηση με την υπηρεσία. 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 11.893,25 
ευρώ, συμπ. 24 % Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί από πιστώσεις ιδίων πόρων.  

Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση, στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 στον Κ.Α. 35-6692.001.  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 
147/08.08.2016). 

 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 04/02/2020 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 04/02/2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. 

  
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  



 

 
 

 
 
 

                

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

              ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
              Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δαπάνη με ΦΠΑ : 11.893,25 € 
Αριθ.  Μελέτης :5/2020Τ.Υ. 
 

 
             Αντικείμενο: «Προμήθεια σπόρων, φυτών, 

χώματος και δενδρυλλίων για το τμήμα πρασίνου 
του Δήμου Πεντέλης»  

            CPV: 03120000-8/ 03111000-2 
 
 

  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

CPV 

1 ΠΡΟΥΝΟΙ ΤΕΜ 30 25,00 750,00 03120000-8 

2  ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΤΕΜ 25 45,00 1.125,00 03120000-8 

3 ΜΟΥΡΙΕΣ ΤΕΜ 30 25,00 750,00 03120000-8 

4 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΕΣ ΤΕΜ 30 25,00 750,00 03120000-8 

5 
ΓΛΑΥΚΑ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ  
ΤΕΜ 40 20,00 800,00 03120000-8 

6 ΚΕΔΡΟΙ  ΤΕΜ 30 40,00 1.200,00 03120000-8 

7 
ΣΠΟΡΟΙ ΓΚΑΖΟΝ 

(ΦΕΣΤΟΥΚΑ) 
KGR  50 8,00 400,00 03111000-2 

8 
ΣΠΟΡΟΙ 

ΔΙΧΟΝΤΡΑΣ 
KGR 30 35,00 1.050,00 03111000-2 

9 
ΣΠΟΡΟΙ ΓΚΑΖΟΝ 

ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ 
ΝΕΡΟΥ 

KGR 20 10,00 200,00 03111000-2 

10 

EΤΟΙΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

(ΦΕΣΤΟΥΚΑ) 
2.50Χ0,40M 

TEM 500 7,00 3.500,00 03111000-2 

ΣΥΝΟΛΟ 10.525,00€  

Φ.Π.Α. 13%  1.368,25€  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.893,25€  

 
 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 04/02/2020 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 04/02/2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. 

  
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 

 
 
 
 


