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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ 7ης  /15-03-2016  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 
 

 

42/2016 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση όρων δηµοπράτησης του πρό- 

χειρου ( συνοπτικού ) ανοικτού µειοδοτι- 
κού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προ- 

σφορές για  την << Προµήθεια  σπόρων, 

φυταρίων, δενδρυλλίων,  οργανικού υλι- 
κού ( τύρφη ), κηπευτικού χώµατος (µίλι) 
φυτοφαρµάκων,  λιπασµάτων κτλ >> για 
το έτος  2016,  συνολικού  προϋπολογισ-
µού 49.896,03€ συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 

     
        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 15η  Μαρτίου  2016, ηµέρα   
Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό  την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου 
∆ράµας, µετά από την αριθµ. πρωτ.9514/08-03-2016 γραπτή πρόσκληση του, που 
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
        Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, 
βρέθηκαν παρόντα 6 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1.  Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.  Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος                  
3.        Σολάκης Άγγελος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
6.        Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
2.        Ηλιάδης Νικόλαος) 
3.        Ζαχαριάδης Παύλος 
 
     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
 

     Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
πρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης 
στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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         O κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 

στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 9153 / 04 -03-2016 έγγραφο της  ∆ιεύθυ- 

νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το θέµα περί «Έγκρισης 

όρων δηµοπράτησης του πρόχειρου ( συνοπτικού ) ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 

µε σφραγισµένες προσφορές για  την << Προµήθεια  σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων 

οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώµατος (µίλι) φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ 

>> για το έτος  2016, συνολικού  προϋπολογισµού 49.896,03€ συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α.»,  και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

       Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως 
παρακάτω: 
    
      « Σας στέλνουµε σχέδιο όρων δηµοπράτησης πρόχειρου  (συνοπτικού) ανοικτού 

µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια σπόρων, 

φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώµατος (µίλι), 

φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ» έτους 2016, συνολικού προϋπολογισµού 49.896,03  

€  συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α.  (41.531,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου τον 

ΦΠΑ) µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά πακέτο. 
 

Παρακαλούµε να λάβετε απόφαση  για:  

1) την έγκριση των όρων δηµοπράτησης του ανωτέρω  διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), 

κηπευτικού χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ» έτους 2016, για 

τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ράµας, συνολικού προϋπολογισµού  49.896,03  €  

συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α.   
  

       2) την ψήφιση πιστώσεων σε βάρος των: 
 

ΚΑ Προµήθεια Προϋπολογισµός 

15.6692.01  Προµήθεια σπόρων 8.000,00 € 

15.6693.01 Προµήθεια φυτοφαρµάκων 2.500,00 € 

15.6693.02  Προµήθεια λιπασµάτων 11.000,00 € 

15.6693.03  Προµήθεια κηπευτικού χρώµατος (µίλι) 2.000,00 € 

35.6692.01  Προµήθεια σπόρων και φυταρίων 7.500,00 €  

35.6692.02 Προµήθεια δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις - 

αναδασώσεις 
7.500,00 € 

35.6693.01 Προµήθεια φυτοφαρµάκων 2.000,00 € 

35.6693.02 Προµήθεια λιπασµάτων 2.000,00 € 

35.6693.03 
Προµήθεια οργανικού υλικού εµπλουτισµού 

κηπευτικού χώµατος   (τύρφη) 
7.500,00 €  

                                                                                               οικονοµικού έτους 2016. » 
                                                                  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010, τις διατάξεις του  ΕΚΠΟΤΑ  καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
 

– ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τους όρους δηµοπράτησης  και την διεξαγωγή πρόχειρου ( συνοπτι- 
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κού ) ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για  την <<Προ- 

µήθεια  σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού ( τύρφη ), κηπευτικού χώ- 

µατος (µίλι) φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ>> για το έτος  2016, συνολικού προϋπο- 

λογισµού 49.896,03 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. προϋπολογισµού του οικονο- 

µικού έτους 2016, και οι οποίοι ακολουθούν όπως παρακάτω: 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Περίληψη:  ∆ιακήρυξη πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού  (τύρφη), 

κηπευτικού χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ» 2016, µε κριτήριο  

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά πακέτο. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06  «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

2) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών 

και υπηρεσιών». 

3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού 

και Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους». 

4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του 

∆ηµοσίου τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» , εκτός των   

παραγράφων    1-11 του άρθρου 2 που καταργήθηκαν µε το Ν.4320/2015. 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών 

και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».  (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97). 

6) Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

ΕΚΠΟΤΑ». 

7) Τις διατάξεις του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον  
Ν.4320/19-3-2015(ΦΕΚ 29/Α/2015).  

8) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού 

έτους 2015  µε Κ.Α. 15.6692.01, 15.6693.01, 15.6693.02, 15.6693.03 της 

∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού και Κ.Α. 

35.6692.01, 35.6692.02, 35.6693.01, 35.6693.02, 35.6693.03 της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου.  

9) Τις υπ΄ αριθµ 10/2016 και 105/2016 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

περί έγκρισης διενέργειας προµηθειών των ∆/σεων Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισµού και Περιβάλλοντος & Πρασίνου.   

10) Τα υπ΄ αριθµ. 5760/11-02-2016 και 8912/03-03-2016 υπηρεσιακά σηµειώµατα 
των διευθύνσεων.  

11) Την ______/2016  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης 

όρων δηµοπράτησης. 
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Προκηρύσσουµε 
         Πρόχειρο (συνοπτικό) ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαµηλότερη τιµή ανά πακέτο, για την προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στον 

επισυναπτόµενο ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

   Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και για τα δύο 
πακέτα, για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα  ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό 
περιγράφεται αναλυτικά  στον ενδεικτικό προϋπολογισµό του κάθε πακέτου.  Κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του προϋπολογισµού του κάθε 
πακέτου. 
    O διαγωνισµός αφορά την προµήθεια διαφόρων ειδών, όπως αυτά αναλυτικά 
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα 
απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξοµείωσης της 
ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου του ίδιου πακέτου.  
    Τονίζεται ότι θα αναλωθεί από το ποσό αυτό όσο απαιτηθεί, ανάλογα µε τις ανάγκες 
που θα προκύψουν, ενώ σε καµία περίπτωση δεν συνιστάται δέσµευση του δήµου να 
καταβάλλει το συνολικό ποσό στον ανάδοχο.  
 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο    Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισµού  
ΑΡΘΡΟ 2ο   Υποχρεώσεις σχετικά µε τη σύνταξη και την υποβολή προσφορών  
ΑΡΘΡΟ 3ο   ∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού                                                  
ΑΡΘΡΟ 4ο   Αποτέλεσµα – Κατακύρωση    
ΑΡΘΡΟ 5ο   Παράδοση – Παραλαβή – Πληρωµή  
ΑΡΘΡΟ 6ο   Πληροφορίες  
ΑΡΘΡΟ 7ο   ∆ηµοσίευση  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  --  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.  Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 

     Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ράµας  την 
_____________2016  ηµέρα ___________και ώρα 10:00 π.µ. Μετά την παραπάνω 
ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες 
προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  

     Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της 
αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών Προµηθειών. 

 

     Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι ___________ 2016,  ηµέρα 
__________ και ώρα 10.00 π.µ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και 
συγκεκριµένα στην αίθουσα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  ∆ηµαρχείο 2ος 
όροφος. 
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 

 

2.  Τρόπος λήψης  εγγράφων διαγωνισµού   
 

    Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η 
παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier), µε την 
υποβολή σχετικής αίτησης εντός προθεσµίας µιας (1) εργάσιµης ηµέρας από τη 
λήψη της. 
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                         Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των 
ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε να έχει στη διάθεση της πλήρη 
κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να 
τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 
      Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο 
της διακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον 
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην 
Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 
νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
      Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της διακήρυξης 
διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου ∆ράµας στη 
διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr. (για ανάγνωση).  
 

3.  ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  
 

1. Φυσικά Πρόσωπα 
2. Νοµικά Πρόσωπα 
3. Συνεταιρισµοί 
4. Ενώσεις Προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 

ΕΚΠΟΤΑ) 
 

Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα που ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση των ειδών των 
πακέτων που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, γεγονός που αποδεικνύεται µε την 
προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Η συµµετοχή στο 
διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της 
διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση 
της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε 
υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας 
ως και τα συµβατικά στοιχεία αυτής. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) 
“καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους 
φορείς που υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση”.   

Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των 
εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 
αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που 
εµπίπτουν στη ρύθµιση. Επίσης, γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα 
αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν 
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Περαιτέρω, µε τις ανωτέρω διατάξεις, 
καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόµενων από την 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαίωνε την 
ακρίβεια των στοιχείων.  

Ωστόσο, ο ∆ήµος ∆ράµας οφείλει να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο, ανά 
τρίµηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των 
φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί.  Και τούτο επειδή η υποβολή απλών, 
ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο µιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, 
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας 
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και εγκυρότητας των υποβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή 
ουσιαστικά µε την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών 
φωτοαντιγράφων όχι µόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες 
ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αµέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την 
έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά 

 

4.∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 

Οι προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

 Α.  Κατά περίπτωση:  

          1). ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η 
εγγραφή του διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή 
τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελµα, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.   

2. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που 
προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007.   Το απόσπασµα 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση,  πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

4. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία 
να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού. 

5. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

        2).  ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου 
περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή ισοδύναµο επαγγελµατικό κατάλογο ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελµα 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου 
που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007. Το 
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση,  πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού     

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και 
για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό)  κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

5.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

    3).  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
 

            Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και 
«Αλλοδαπούς πολίτες» αντίστοιχα. Επιπρόσθετα:  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρµόδια  Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα 
µε τις  διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως 
εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή Τµήµα Εµπορίου – Τουρισµού, κλπ. 
- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και  προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

αρµόδιο τµήµα του  Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον 
διαγωνισµό  επιχείρησης ή ΓΕΜΗ. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), δεν 
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007, ή 
για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας.  

4). ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση 
του διαγωνιζοµένου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο 
διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζοµένου, την 
τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων 
του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα που 
προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007 ή για κάποιο από 
τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας.  Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3.  
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόµενος λειτουργεί 
νόµιµα.  

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και 
για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό)   κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

6.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού   
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           5).  ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
 

 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην Ένωση / Κοινοπραξία  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
δικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2.  

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών 
που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις 
εσωτερικού ή εξωτερικού.  

3.  

Οι  Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται 
από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια που     καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που 
κάθε φορά εκδίδει  ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

4.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των 
υπογραφών των µελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση 
που επιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα πάντοτε 
µε την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου 

 

Ένορκη ∆ήλωση: Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο 
πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 
Ένορκη ∆ήλωση του υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητική αρχής στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  Στην ένορκη δήλωση θα 
δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου 
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

 

       Β. Παραστατικό  εκπροσώπησης, Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον 
διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, 
αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. 
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1) 
εταιρείες, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του 
και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση 
προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός 
εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την 
οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο 
διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν 
ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο 
αµοιβής. 

 

       Γ. Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα  κάθε   συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. 
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  
Ε.Π.Ε.),  αντίγραφο  ή  απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  και  
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των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.).  Στοιχεία  και  
έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε 
την υπογραφή  τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νοµιµοποίησης 
αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

              - Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία. 

            - Ατοµικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν µόνον το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητάς 
τους ή αντίστοιχο επίσηµο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους. 

 

      ∆.  Επιπλέον, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού κατά περίπτωση να  
              προσκοµίσουν: 
 

1. Για το πακέτο Β1 (προµήθεια φυτοπροστατευτικό υλικού) την απαραίτητη άδεια 

εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε τον Ν. 

4036/2012 (ΦΕΚ  Α΄8/2012) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 

Α’ 107/2013), των Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ  Α’ 32/2014) και τον Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 

Α’ 164/2015) καθώς και το Π∆ 159/2013 (ΦΕΚ Α΄251/2013). 

2. Για το πακέτο Β2 (προµήθεια λιπασµάτων) την απαραίτητη άδεια εµπορίας 

λιπασµάτων τύπου Α’ ή Β’ που έχει εκδοθεί από το Τµήµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης (πρώην Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) της έδρας της επιχείρησής του σύµφωνα 

µε την ΥΑ 9748/100747/1-12-2012 (ΦΕΚ Β΄2692/2012). 

3. Για το πακέτο Α1 (προµήθεια σπόρων γκαζόν, φυταρίων, θάµνων, δένδρων ) 

όλες τις απαραίτητες άδειες εµπορίας ή / και παραγωγής πολλαπλασιαστικού 

υλικού του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) της έδρας 

της επιχείρησής του σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ Β΄ 

616/2014).  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και 

έγγραφα θα απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
 

     Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν 

να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τις ακόλουθες υπεύθυνες 

δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ακόλουθα: 
 

α. Υπεύθυνη δήλωση  ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 

β. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από 

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  
 

γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα 

κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της 

επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των 

υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εάν η 
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επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών 

δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το δηµόσιο. 
 

δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι 

όσο  προβλέπει η διακήρυξη ή σύµφωνα µε τις  ενδείξεις των υπηρεσιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  --  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.  Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
 

Α. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε 

φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής 

ενδείξεις:      
           

           1).  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  
           2).  Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.  
           3).  Ο αριθµός της διακήρυξης 
           4).  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
           5).  Τα στοιχεία του αποστολέα 
 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 
 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
επωνυµία, διεύθυνση, πόλη  
τηλέφωνο, fax, e-mail  
 
                                                                                ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
                                                        Προµήθεια σπόρων, φυταρίων, 

δενδρυλλίων, οργανικού υλικού  (τύρφη), 
 κηπευτικού χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ 

  
                                                      AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
                                                                                                     ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: __________/2016  
 

                                                          Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  
                                                       00/00/2016 

 
                  «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη 
γραµµατεία» 

 

Β. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα:  

α) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά  

β) η οικονοµική προσφορά τοποθετείται σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, 

µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

Γ. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως  

φακέλου. 
 

∆. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
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διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει 

να είναι καθαρογραµµένη. 
 

    Ε. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους 

νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. 
 

   ΣΤ.   Γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος ή για το σύνολο των πακέτων του διαγω- 

           νισµού. 
 

    Ζ.  Οι προσφορές θα είναι συντεταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. 

Επίσης όλα τα   δικαιολογητικά, εφ’ όσον δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι 

επισήµως µεταφρασµένα.  

             Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή 

τους, η τάξη και η        σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  

 

2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
 

Α. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 

τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του 

ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 

όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειµένου να αξιολογηθούν.  
 

Β. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

διακήρυξης ή της προσφοράς.  
 

Γ. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την  

επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της 

υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.   

  

3.   Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 
 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν 

δε λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 

κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από 

αυτές. 

∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.   
 

 4.  Τιµή προσφοράς 
 

Α. Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
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επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε 

τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  

     Β.  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι 

τιµές θα παραµείνουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της σύµβασης.  
 

Γ.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή 

δεν δίδεται ενιαία τιµή, για το µέρος της ποσότητας που προσφέρει ο µετέχων 

στον διαγωνισµό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής  

Επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
 

 ∆.  Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του 

ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται 

υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος απ’ αυτά σύµφωνα µε την 

παράγραφο.  
 

Ε.  Η σύγκριση των προσφορών θα  γίνεται στην συνολική τιµή του κάθε 

πακέτου και όχι στις  τιµές των µερών. 
 

   ΣΤ. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

5.  Υποβολή Προσφορών 
 

Α. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη 
διεύθυνση: 

 

          ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
          ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ   
          Τ.Κ: 66 100, ∆ΡΑΜΑ 
 

       Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την ____________ 2016, ηµέρα 

___________ και ώρα 10:00 π.µ. απ΄ ευθείας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 

µετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. Σε 

περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την 

προηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

       Οι εκπρόθεσµες προσφορές  επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 

6.  Εγγυήσεις 
 

Α.  Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 457 του Ν. 4281/2014 οι εγγυήσεις 

εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 

εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφραση. 
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Β.   Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής:  Η προσφορά του υποψήφιου δεν 

συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε την παρ. 1α 

του άρθρου 157 και παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 4281/2014 

Γ.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης η οποία θα εκδίδεται υπέρ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται η 

σύµβαση,  σύµφωνα µε το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» (σελίδα 14), των όρων της σύµβασης, 

το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, 

χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του  υλικού  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  

απαιτήσεων  από  τους  δύο συµβαλλόµενους. 
 

∆.  Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει  να  είναι συµπληρωµένη σύµφωνα 

µε το υπόδειγµα της παρούσης διακήρυξης. 
  
Ε.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την  τελική 

βεβαίωση παραλαβής της προµήθειας.   
 

  ΣΤ.   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 
 

7.  Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 

120 ηµερών. Ο υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την 

επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  --  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.  Αποσφράγιση Προσφορών 
 

     Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Προµηθειών. 

          Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η 

αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 

Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται 

από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει. 
 

    Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, µετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων. 

          Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – 

κατά την αξιολόγηση αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ9Μ-ΠΝΦ



Προµήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού  (τύρφη), κηπευτικού χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ Σελίδα 15 

 

    Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών 

που προσφέρθηκαν. 
 

2.  Αξιολόγηση Προσφορών 
 

Α.  Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 
 

1).   Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις προδιαγραφές της 

διακήρυξης, 

2).   Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε,  

3).  Η τιµή της προσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή. 

                   Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελµατική τους 

αξιοπιστία, η οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 
 

Β.  Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά 

πακέτο, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τους όρους της 

διακήρυξης. 
 

Γ.  Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι 

σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. 
 

∆. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µε απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής 

ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 

Ε. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

3.  Ενστάσεις 
 

Α. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς 

του ή  της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
 

1). Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 

δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών.  Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 

προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.  
 

2). Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 

προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο 

διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, 

στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την 

διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
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ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. 
 

Β. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόµενους  λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται 

δεκτές.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  --   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
      

Κριτήριο κατάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής του κάθε πακέτου, για το 

σύνολο των απαιτουµένων ειδών, αποκλειόµενης  προσφοράς που θα αναφέρεται 

µόνο σε µέρος αυτών. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη 

µικρότερη  προσφορά στο σύνολό του κάθε πακέτου, χωρίς να λαµβάνονται υπ 

όψη πιθανές διαφορές ανά υλικό.   

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής  

Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

Σε περίπτωση  απόλυτα ίσης προσφοράς, η κατάταξη θα γίνει µε κλήρωση, 

παρουσία των διαγωνιζοµένων µε τις ίσες προσφορές.  

Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού οι  υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν 

δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε λόγο. 

Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών 

που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση 

την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος.  Η σύµβαση 

δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση 

υπογράφεται από το ∆ήµαρχο ή από τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο Αντιδήµαρχο.    
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  --  ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

1.  Τόπος παράδοσης και τρόπος παράδοσης των υλικών  
 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα υλικά σύµφωνα µε την 

επιθυµία του ∆ήµου και η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα 

υποδειχθούν  από την Υπηρεσία και  η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον 

προµηθευτή. 
 

2.  Παραλαβή των υλικών 
 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές  και θα απορροφηθούν  όσες είναι απαραίτητες, ενώ 

θα υπάρχει δυνατότητα αυξοµείωσης της ποσότητας  του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος 

άλλου του κάθε πακέτου.  Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τµηµατικά.  
 

3.  Τρόπος πληρωµής 
 

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατικά µε την παράδοση στην 

υπηρεσία των ποσοτήτων και των ειδών των υλικών, ανάλογα µε τις ανάγκες της 

υπηρεσίας.  

Η καταβολή θα  γίνει, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή 

του αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων.  
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        Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες  κρατήσεις, τέλη, φόροι κτλ κατά το χρόνο  

του διαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν 

επαναληπτικών  καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών 

στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 
   
ΑΡΘΡΟ 6ο  --  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το Τµήµα Προµηθειών  του ∆ήµου ∆ράµας, 

Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου 1, ΤΚ   66 100 ∆ράµα  από τον αρµόδιο υπάλληλο κύριο 

Μιλτιάδη Μελιάδη, τηλέφωνο: 2521-350630  και fax 2521-350748. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο   --  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια 

καθηµερινή νοµαρχιακή εφηµερίδα του Νοµού. 

Η περίληψη διακήρυξης επιπλέον θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο του 

∆ήµου ∆ράµας (πίνακας ανακοινώσεων), θα σταλεί στο επιµελητήριο, θα 

αναρτηθεί στο «ΚΗΜ∆Σ», στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο  «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» . 

   

                             ∆ράµα, 00 _________ 2016 

     Ο Προϊστάµενος του                                        Η Προϊσταµένη της ∆/νσης              

    Τµήµατος Προµηθειών          Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

      Μιλτιάδης Μελιάδης               Ευαγγελία Ζιούτη           

               

 
 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
  
Εκδότης: 

Ονοµασία Τράπεζας_________________________  
Κατάστηµα________________________________  
Ηµεροµηνία Έκδοσης________________________   

 

Προς:  ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ  
            Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου    
            66100 ∆ράµα   
    
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Αρ. ______________ Ευρώ 
____________€ 
  
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 

διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ __________ 1 υπέρ του: 

(i)  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 

___________________, ΑΦΜ ________________ (διεύθυνση) 
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___________________ ή 

(ii)  [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία)  

______________________, ΑΦΜ ____________________ (διεύθυνση) 

_____________________ ή  

(iii)  [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) 

___________ 

β) (πλήρη επωνυµία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) 

___________ 

γ) (πλήρη επωνυµία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) 

___________2 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/των τµήµατος/των (της/των οµάδα/δών) __________3 της 

σύµβασης σύµφωνα µε την (αριθµό / ηµεροµηνία)___________διακήρυξης 

«Προµήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού  (τύρφη), 

κηπευτικού χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ» της/του 

(αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα). 
 

Το παραπάνω ποσό τηρούται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 

χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίηση σας.  
 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 

δήλωση σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε4.  
   
        (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 5% της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2 Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
3 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για 
τα οποία υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
4 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες 

που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 
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υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

 
 

          
 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ  ∆ΡΑΜΑΣ  

 

      ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  
      ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Προµήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού  (τύρφη), 
κηπευτικού χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων κτλ» 

Προϋπολογισµός:   49.896,03  € (µε ΦΠΑ)   --   41.531,00  € (χωρίς ΦΠΑ) 

                               ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού                                                      
Κ.Α. 15.6692.01, 15.6693.01, 15.6693.02, 15.6693.03 

                                               ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου                                                                                             
Κ.Α. 35.6692.01, 35.6692.02, 35.6693.01, 35.6693.02, 35.6693.03 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ  1:   
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

 

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών 
Προµηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α. 

  

ΑΡΘΡΟ  2:   
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 

Προµηθειών Ο.Τ.Α. υπουργική απόφαση 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93) Τ.Β. του εν 

ισχύ ∆.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα καθώς και 

του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 

διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον  Ν.4320/19-3-2015(ΦΕΚ 29/Α/2015), 

µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) καθώς και 

µε το άρθρο 93 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-02-2016).  

1. Η πίστωση για την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πράσινου θα επιβαρύνει 
τους κωδικούς: 

•••• Κ.Α. 35.6692.01 µε τίτλο «Προµήθεια σπόρων και φυταρίων» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου ∆ράµας µε συνολικό ποσό 7.500,00 €   

•••• Κ.Α. 35.6692.02 µε τίτλο «Προµήθεια δενδρυλλίων» του προϋπολογισµού 
2016 του ∆ήµου ∆ράµας µε συνολικό ποσό 7.500,00 €  

•••• Κ.Α. 35.6693.01 µε τίτλο «Προµήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού 
(φυτοφάρµακα)» του προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου ∆ράµας µε 
συνολικό ποσό 2.000,00 €   

•••• Κ.Α. 35.6693.02 µε τίτλο «Προµήθεια λιπασµάτων» του προϋπολογισµού 
2016 του ∆ήµου ∆ράµας µε συνολικό ποσό 2.000,00 €   

•••• Κ.Α. 35.6693.03 µε τίτλο «Προµήθεια οργανικού υλικού (τύρφη)» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου ∆ράµας µε συνολικό ποσό 7.500,00 €   

2. Η πίστωση για την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & 

Πολιτισµού θα επιβαρύνει τους κωδικούς : 

•••• Κ.Α. 15.6692.01 µε τίτλο «Προµήθεια σπόρων» του προϋπολογισµού 2016 
του ∆ήµου ∆ράµας µε συνολικό ποσό 8.000,00 €   

•••• Κ.Α. 15.6693.01 µε τίτλο «Προµήθεια φυτοφαρµάκων» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου ∆ράµας µε συνολικό ποσό 2.500,00 €   

•••• Κ.Α. 15.6693.02 µε τίτλο «Προµήθεια λιπασµάτων» του προϋπολογισµού 
2016 του ∆ήµου ∆ράµας µε συνολικό ποσό 11.000,00 €   

•••• Κ.Α. 15.6693.03 µε τίτλο «Προµήθεια κηπευτικού χώµατος (µίλι)» του 
προϋπολογισµού 2016 του ∆ήµου ∆ράµας µε συνολικό ποσό 2.000,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ  3:   
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο (συνοπτικό) 

ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  
 

ΑΡΘΡΟ 4:   
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. η διακήρυξη 
β. η τεχνική περιγραφή 
γ. η συγγραφή υποχρεώσεων 
δ. ο προϋπολογισµός (ενδεικτικός) της µελέτης 
 

ΑΡΘΡΟ 5:   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της 

προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές ) και η εισήγηση για την ανάθεση της 

προµήθειας θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 6:   
ΤΡΟΠΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία 

και  η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προµηθευτή. Η παράδοση  και 

παραλαβή των ειδών θα γίνει τµηµατικά, σύµφωνα µε τις παραγγελίες των ∆/νσεων 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου και Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού από 

τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..     
 

ΑΡΘΡΟ 7:   
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Ως χρόνος τελικής  παραλαβής των προς προµήθεια ειδών ορίζεται η 30-11-2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 8:   
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Εάν η παραλαβή των υλικών δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την 

προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή 

αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 9:   
ΦΟΡΟΙ  –  ΤΕΛΗ  –  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµους 
φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, τα έξοδα 
δηµοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών  καθώς και κάθε 
άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 
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ΑΡΘΡΟ 10:  
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  µε την αριθµ. 726/2015 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου εντός του προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης.   Η πληρωµή 
του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, µε την έκδοση του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος από τον Ο.Τ.Α., ύστερα από τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής του 
 

        ∆ράµα, 00 __________ 2016 
 
 

    Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης                                    Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης              
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας              Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 
              & Πολιτισµού 
 
 
 Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης             Λαζαρίδης Λάζαρος           
             Αρχιτέκτων Μηχανικός 
           _______________________ 
 

                                        
                                                                                                        Η συντάξασα 
   
                                                              Ταχταλή Σοφία 
                                                                                                 Τεχνολόγος Γεωπόνος 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 
 

                                                          ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
                                                            Προϋπολογισµός: 26.435,01 € (µε Φ.Π.Α.)    

                                                   ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού 
                                                            Προϋπολογισµός: 23.461,02 € (µε Φ.Π.Α.)    

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

     Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει προµήθεια σπόρων χλοοτάπητα, 

καλλωπιστικών φυτών, θάµνων, δένδρων, τύρφης, κηπευτικού χώµατος (µίλι), 

φυτοπροστατευτικού υλικού και λιπασµάτων, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν σε 

σπορά, φυτεύσεις και φροντίδα υφιστάµενων χώρων πρασίνου σε διάφορα σηµεία του 

∆ήµου ∆ράµας καθώς και σε αθλητικούς χώρους. 

Το συνολικό κόστος της προµήθειας βάσει του προϋπολογισµού της ανέρχεται στο 

ποσό των: 
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1.  22.457,00 € (26.435,01 ευρώ µε Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει πιστώσεις του 

προϋπολογισµού του οικ. έτους 2016 µε  κωδικούς Κ.Α. 35.6692.01, Κ.Α. 

35.6692.02, Κ.Α. 35.6693.01, Κ.Α. 35.6693.02 και Κ.Α. 35.6693.03 της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

2. 19.074,00 € (23.461,02 ευρώ µε Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει πιστώσεις του 

προϋπολογισµού του οικ. έτους 2016 µε  κωδικούς Κ.Α. 15.6692.01, 

15.6693.01, 15.6693.02, 15.6693.03 της ∆/νσης  Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας & Πολιτισµού 
 

CPV:   03111000-2 (Σπόροι) 
03451000-6 (Φυτά) 
03452000-3 (∆ένδρα) 
24453000-4 (Ζιζανιοκτόνα) 
24440000-0 (∆ιάφορα λιπάσµατα) 
09112200-9 (Τύρφη) 
24452000-7 (Εντοµοκτόνο) 
14212400-4 (Χώµα) 
        00/00/2016 
 

                                                                             Θεωρήθηκε  
 

    Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης                                   Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης              
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας             Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 
              & Πολιτισµού 
 
 
 
 
 Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης             Λαζαρίδης 
Λάζαρος           
            Αρχιτέκτων Μηχανικός 

                                                                              __________________________ 
 

                                             Η συντάξασα 
   
                                                                      Ταχταλή Σοφία 
                                                                                               Τεχνολόγος Γεωπόνος 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

• Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι όλα τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει 

να είναι απαλλαγµένα από ιούς και ασθένειες. 

• Όλα τα σκευάσµατα (εκτός τύρφη και µίλι) θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ 

άδεια κυκλοφορίας.  

• Οι συσκευασίες θα είναι καλά συντηρηµένες, στεγνές, χωρίς φθορές. 
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• Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνει τµηµατικά κατόπιν εντολής της 

αρµόδιας υπηρεσίας. 

• Ενώ οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται παρακάτω. 
 

ΠΑΚΕΤΟ Α 
 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΑΡΙΩΝ 

Α1.1  Μικρόφυτα – Ετήσια Άνοιξης  

 

 Α1.2  Θάµνοι  
 

Οι θάµνοι πρέπει να είναι καλά γλαστρωµένοι και όχι να είναι µε µπάλα 

χώµατος µέσα στην γλάστρα, µε καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος µέσα 

σε γλάστρα 3 λίτρων ή 0,60 m ύψος  και απαλλαγµένοι από ασθένειες. 
 

 Α1.3  ∆ένδρα  
 

Τα δένδρα πρέπει να είναι καλά γλαστρωµένα και όχι να είναι µε µπάλα 

χώµατος µέσα στην γλάστρα, µε καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος. Σε 

ανάπτυξη να έχουν περίµετρο κορµού 6/8 cm ή ύψος 1,80 – 2,00 m και 

απαλλαγµένα από ασθένειες. 

 
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΤΥΡΦΗ ) & ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ (ΜΙΛΙ) 

Α2.1  Ξανθή Τύρφη Εµπλουτισµένη  
 

Α2.2  Κηπευτικό Χώµα (Μίλι)   

Η προµήθεια αφορά µίλι κηπόχωµα ύλη ποταµού για κηπευτική χρήση. Φυσική 

πλυµένη άµµος από ποτάµι, απαλλαγµένη από τυχόν υπολείµατα και από 

οτιδήποτε µπορεί να βλάψει την ανάπτυξη των ριζών των φυτών. Βοηθά στον 

αερισµό του ριζικού συστήµατος. Εξασφαλίζει την κατάλληλη υγρασία και 

βελτιώνει τη δοµή του εδαφικού µείγµατος.  
 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ  

Α3  Σπόροι Χλοοτάπητα  
 

Πολυειδικό µίγµα σπόρων, κυρίως ψυχρόφιλων ειδών. Μίγµα που καλύπτει τις 
ανάγκες του τόπου µας, µε έντονο πράσινο χρωµατισµό και κατά τη χειµερινή 
περίοδο. Θα αποτελείται από: 

Τα φυτά  πρέπει να είναι καλά γλαστρωµένα µε καλή ανάπτυξη του ριζικού 

συστήµατος µέσα στην γλάστρα ή στον δίσκο σποράς και όχι µε µπάλα 

χώµατος και απαλλαγµένα από ασθένειες. 

Με τα απαραίτητα στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις (περίπου 

N 400 mg/lit, P2O5 260 mg/lit, K2O 300 mg/lit, MgO mg/lit και PH 5, 5 – 6, 5. Σε 

συσκευασία των 200 lt (ο τύπος της οποίας θα δηλώνεται). Μεσαίας δοµής, να 

είναι απαλλαγµένη από τέφρα, ορυκτό έδαφος, τεµάχια ξύλων και λοιπά ξένα 

υλικά.  

Χρήση:  φυτεύσεις µικρόφυτων,  µεταφυτεύσεις δένδρων και θάµνων. Τα 

παραπάνω στοιχεία θα αναφέρονται στην συσκευασία. 
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- Festuca sp. 60-75%, κατάλληλο είδος για σκιερά, αµµώδη, άγονα εδάφη. 
Είναι το είδος το οποίο λόγω εκατοστιαίας αναλογίας δίνει τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά του µίγµατος. 

- Poa pratensis 10-20%, είδος κατάλληλο για ψυχρές περιοχές και εδάφη 
αλκαλικά κακής στραγγίσεως, γόνιµα και λεπτής υφής, µε άφθονο φωτισµό.  

- Lolium perenne 10-20%, έχει ταχύτητα στο φύτρωµα και την εγκατάσταση 
και αντέχει στο πάτηµα. 

Οι περιεχόµενες ποικιλίες των ειδών πρέπει να έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά 
(υφή, πυκνότητα, χρώµα, κλπ.)  
Η προσαρµογή του µίγµατος και η δυνατότητα αναπτύξεως στα εδαφοκλιµατικά 
δεδοµένα της περιοχής µας να είναι εξασφαλισµένα.  
 

ΠΑΚΕΤΟ Β’ 
 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Β1.1  Ζιζανιοκτόνο ∆ιασυστηµατικό    

Μη εκλεκτικό, διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο, σε µορφή υδατικού διαλύµατος, για 

την καταπολέµηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών πλατύφυλλων 

ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών. Εγγυηµένη δραστική 

ουσία:  κατάλληλη για χλοοτάπητα. 

     Β1.2  Μυκητοκτόνο ∆ιασυστηµατικό   

∆ιασυστηµατικό µυοκτόνο µε προστατευτική και θεραπευτική δράση για 

καταπολέµηση (5) πέντε ειδών µυκήτων. Εγγυηµένη δραστική ουσία: 

κατάλληλη για χλοοτάπητα. 

     Β1.3  Προσκολλητικό Λάδι    

∆ιαβρέκτης από οργανικό προσκολιτικό, κατάλληλο για τη βελτίωση της 

προσκολλητικής και διαβρεκτικής ικανότητας του ψεκαστικού υγρού. Εγγυηµένη 

δραστική ουσία: κατάλληλη για χλοοτάπητα.  

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
 

Β2.1  Λίπασµα Σύνθεσης 12Ν-12Ρ-17Κ+2Μg+TE 
 

Το λίπασµα θα έχει σύνθετη κοκκώδης µορφή, µε σταθερή χηµική σύνθεση 

κάθε κόκκου, υψηλή διαλυτότητα και περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία. Λόγω της 

σύνθεσής του είναι ιδανικό για τη λίπανση καλλωπιστικών φυτών και 

χλοοτάπητες.  Σε συσκευασία των 25kg.  
 

 Β2.2  Λίπασµα Σύνθεσης 15Ν-15Ρ-15Κ 
 

Το λίπασµα θα έχει σύνθετη κοκκώδη µορφή, µε σταθερή χηµική σύνθεση κάθε 

κόκκου, υψηλή διαλυτότητα και αφοµοιωσιµότητα. Ο τύπος αυτός του 

λιπάσµατος εξυπηρετεί τις ανάγκες για βασική λίπανση.  Σε συσκευασία των 

25kg. 
  

 Β2.3  Λίπασµα Νιτρική Αµµωνία 33,5-0-0 ή 34,5-0-0 

ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ9Μ-ΠΝΦ
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Η περιεκτικότητά του σε Ν είναι 33,5% ή 34,5% αντίστοιχα. Το λίπασµα θα έχει 

κοκκώδη µορφή, υψηλή διαλυτότητα και αφοµοιωσιµότητα. Ο τύπος αυτός του 

λιπάσµατος εξυπηρετεί ανάγκες για επιφανειακή λίπανση.  Σε συσκευασία των 

40kg.  
 

Στους σχετικούς όρους να επισηµανθεί ότι οι ποσότητες είναι ενδεικτικές 

και ότι θα απορροφηθούν όσες πραγµατικά απαιτηθούν και ότι είναι 
δυνατή η αυξοµείωση ενός είδους έναντι άλλου, του ιδίου πακέτου, στα 

πλαίσια του συνολικού οικονοµικού ανταλλάγµατος. 

 

00/00/2016 
                                                                      Θεωρήθηκε                      
 
 
    Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης                                  Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης              
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας             Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 
              & Πολιτισµού 
 
 Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης            Λαζαρίδης Λάζαρος           
             Αρχιτέκτων Μηχανικός 

                                                                                  
_____________________________ 

                                             Η συντάξασα 
   
                                                         Ταχταλή Σοφία 
                                                                                            Τεχνολόγος Γεωπόνος 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΠΑΚΕΤΟ Α  
 

ΠΑΚΕΤΟ Α1.     Προµήθεια Φυταρίων (Κ.Α. 35.6692.01) &   

  ∆ενδρυλλίων για ∆ενδροφυτεύσεις – Αναδασώσεις (Κ.Α. 

35.6692.02) 

ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ9Μ-ΠΝΦ
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14. ΣΦΕΝ∆ΑΜΙ Τεµάχιο 29 
40,00 

 
1.160,00 

15. ΣΟΦΟΡΑ Τεµάχιο 21 50,00 1.050,00 

16. ΦΩΤΙΝΙΑ Τεµάχιο 27 40,00 1.080,00 

17. ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ Τεµάχιο 27 40,00 1.080,00 

18. 
ΜΑΝΟΛΙΑ 
ΜΕΓΑΝΘΗΣ 

Τεµάχιο 23 50,00 1.150,00 

19. ΨΕΥ∆ΑΚΑΚΙΑ Τεµάχιο 27 40,00 1.080,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 11.871,00 

Φ.Π.Α. 13% 1.543,23 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  --  (Πακέτο Α1) 13.414,23 

 
ΠΑΚΕΤΟ Α2.    Προµήθεια Οργανικού Υλικού (Τύρφη)  --  Κ.Α. 35.6693.03 

               Προµήθεια Κηπευτικού Χώµατος (Μίλι)--  Κ.Α.  15.6693.03 
 

Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα 
Τιµή  

Μονάδας € 
Σύνολο € 

  1. 
ΞΑΝΘΗ ΤΥΡΦΗ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ 

Συσκευασία 
200 λίτρων   

406 15,00 6.090,00 

  2.  
ΜΙΛΙ 
ΚΗΠΟΧΩΜΑ  --  
ΥΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ 

Κυβικό 108 15,00 1.620,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 7.710,00 

Φ.Π.Α. 23% 1.773,30 

α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας € 
Σύνολο  

€ 

Α1.1  Μικρόφυτα  – Ετήσια Άνοιξης  

1. ΠΑΝΣΕΣ Τεµάχιο 1500 0,50 750,00 

2. ∆ΙΜΟΡΦΟΘΗΚΗ Τεµάχιο 180 1,50 270,00 

3. ΠΕΤΟΥΝΙΑ Τεµάχιο 1280 0,50 640,00 

4. ΝΤΑΛΙΑ Τεµάχιο 400 1,00 400,00 

5. ΜΟΛΟΧΑ Τεµάχιο 190 2,00 380,00 

6. ΣΕΡΦΙΝΙΑ Τεµάχιο 150 2,00 300,00 

Α1.2 Θάµνοι  

7. ∆ΑΦΝΟΚΕΡΑΣΟ Τεµάχιο 76 5,50 418,00 

8. ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Τεµάχιο 80 4,50 360,00 

9. ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ Τεµάχιο 66 5,50 363,00 

10. 
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ 
ΝΑΝΑ 

Τεµάχιο          64 5,50 352,00 

  11. ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ Τεµάχιο 80 4,50 360,00 

12. ΜΕΤΡΟΣΙ∆ΗΡΟΣ Τεµάχιο 50 7,00 350,00 

13. ΛΕΒΑΝΤΑ Τεµάχιο 164 2,00 328,00 

Α1.3 ∆ένδρα  

ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ9Μ-ΠΝΦ
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  --  (Πακέτο Α2) 9.483,30 

 
ΠΑΚΕΤΟ Α3.   Προµήθεια Σπόρων (Κ.Α.  15.6692.01  &  Κ.Α. 35.6692.01) 
 

Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα 
Τιµή  

Μονάδας € 
Σύνολο € 

ΜΙΓΜΑ ΓΚΑΖΟΝ / 
ΣΠΟΡΟΙ 

 
 

∆/νση Κοινωνικής 
Προστασίας, 
Παιδείας & 
Πολιτισµού 

1300 6.500,00 
1. 

∆/νση 
Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου 

Κιλό 

250 

5,00 
 

1.250,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 7.750,00 

Φ.Π.Α. 23% 1.782,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  --  (Πακέτο Α3) 9.532,50 

 

ΠΑΚΕΤΟ Α 

Πακέτο Α1  --  Προµήθεια Φυταρίων και ∆ενδρυλλίων για 

∆ενδροφυτεύσεις & Αναδασώσεις 
13.414,23 

Πακέτο Α2  --  Προµήθεια Οργανικού Υλικού (Τύρφη) και 

Κηπευτικό Χώµα (Μίλι) 
9.483,30 

Πακέτο Α3  --  Προµήθεια Σπόρων 9.532,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Α    (µε ΦΠΑ) 32.430,03 

 
ΠΑΚΕΤΟ Β 

 
ΠΑΚΕΤΟ Β1.  Προµήθεια Φυτοπροστατευτικού Υλικού  --  Κ.Α. 15.6693.01  &  
Κ.Α. 35.6693.01 

 

Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα 
Τιµή  

Μονάδας € 
Σύνολο € 

  1. 
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 
∆ΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ 

Λίτρο 271 6,00 1.626,00 

  2. 
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ     
∆ΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ 

Λίτρο 27 72,00 1.944,00 

  3. 
ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΛΑ∆Ι 

Λίτρο 8 10,00 80,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.650,00 

Φ.Π.Α. 23% 839,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  --  (Πακέτο Β1) 4.489,50 

 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ9Μ-ΠΝΦ
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ΠΑΚΕΤΟ Β2.  Προµήθεια Λιπασµάτων   --  Κ.Α.  15.6693.02  &  Κ.Α.  35.6693.02 
 

Α/Α Είδος Μονάδα 
Ποσότητ

α 
Τιµή  

Μονάδας € 
Σύνολο € 

ΛΙΠΑΣΜΑ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ  
12Ν-12Ρ-
17Κ+2Mg+TE  

  

1. ∆/νση 
Κοινωνικής 
Προστασίας, 
Παιδείας & 
Πολιτισµού 

185 3.330,00 
  1. 

2. ∆/νση 
Περιβάλλοντο
ς &Πρασίνου 

 
 

Συσκευασί
α 

25 κιλών 

90 

 
 

18,00 
 

1.620,00 

  2. 
ΛΙΠΑΣΜΑ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ  
15Ν-15Ρ-15Κ  

Συσκευασί
α 25 κιλών 

175 16,00 2.800,00 

  3. 

ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΙΤΡΙΚΗ 
ΑΜΜΩΝΙΑ 
 33,5-0-0  
ή  
34,5-0-0  

 
Συσκευασί
α 40 κιλών  

 

140 20,00 2.800,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 10.550,00 

Φ.Π.Α. 23% 2.426,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  --  (Πακέτο Β2) 12.976,50 

 

ΠΑΚΕΤΟ  B 

Πακέτο Β1  --  Προµήθεια Φυτοπροστατευτικού Υλικού  4.489,50 

Πακέτο Β2  --  Προµήθεια Λιπασµάτων 12.976,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Β   (µε ΦΠΑ) 17.466,00 
 

Θεωρήθηκε            
 

                                     00/00/2016 
 

      Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης                                    Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης              
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας      Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 
              & Πολιτισµού 
 
 Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης              Λαζαρίδης Λάζαρος           
               Αρχιτέκτων Μηχανικός 
        
                                            Η συντάξασα 
   
                                                  Ταχταλή Σοφία 
                                                                                                                  Τεχνολόγος Γεωόνος

ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ9Μ-ΠΝΦ



 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του   ________________________________________________ 
Έδρα ________________________________________________ 
Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 
Τηλέφωνο ____________________________________________ 
Fax: _____________________________________________________ 

 
Προς την Ειτροή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την   

                       «Προµήθεια σόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού  (τύρφη), κηευτικού χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιασµάτων κτλ» 
έτους 2016 

 

                                                                                             Πακέτο Α    

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω $ροµήθειας  $ροσφέρω: 
 

Πακέτο Α1  -  Προµήθεια φυταρίων και δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις – αναδασώσεις                                                 

α/α Είδος 

Μονάδα 
Μέτρησης 

 
(κιλό, τεµάχιο) 

Ποσότητα 

Τιµή Μονάδος 
(κιλό, τεµάχιο) 

 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Καθαρή αξία 
(ολογράφως) 

 
(χωρίς ΦΠΑ) 

 
 

(οσότητα x τιµή µονάδος =  σύνολο καθαρής αξίας) 

Καθαρή Αξία 
(αριθµητικώς) 
 
(χωρίς ΦΠΑ) 

 
(οσότητα x τιµή µονάδος 
=  σύνολο καθαρής αξίας) 

1. ΠΑΝΣΕΣ   Τεµάχιο 1500    

2. ∆ΙΜΟΡΦΟΘΗΚΗ   Τεµάχιο 180    

3. ΠΕΤΟΥΝΙΑ  Τεµάχιο 1280    

4. ΝΤΑΛΙΑ   Τεµάχιο 400    

ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ9Μ-ΠΝΦ



 

 

 

5. ΜΟΛΟΧΑ  Τεµάχιο 190    

6. ΣΕΡΦΙΝΙΑ   Τεµάχιο 150    

7. ∆ΑΦΝΟΚΕΡΑΣΟ Τεµάχιο 76    

8. ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Τεµάχιο 80    

9. ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ Τεµάχιο 66    

10. ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ ΝΑΝΑ Τεµάχιο 64    

11. ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ Τεµάχιο 80    

12. ΜΕΤΡΟΣΙ∆ΗΡΟΣ Τεµάχιο 50    

13. ΛΕΒΑΝΤΑ Τεµάχιο 164    

14. ΣΦΕΝ∆ΑΜΙ Τεµάχιο 29    

15. ΣΟΦΟΡΑ Τεµάχιο 21    

16. ΦΩΤΙΝΙΑ Τεµάχιο 27    

17. ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ Τεµάχιο 27    

18. ΜΑΝΟΛΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ Τεµάχιο 23    

19. ΨΕΥ∆ΑΚΑΚΙΑ Τεµάχιο 27    

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

Φ.Π.Α. 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  --  (Πακέτο Α1)  

 

ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ9Μ-ΠΝΦ



 

 

 

 

 

 

 

Πακέτο Α2  –  Προµήθεια οργανικού υλικού (τύρφη)   και κηευτικού χώµατος (µίλι) 

α/α Είδος 

Μονάδα 
Μέτρησης 

 
(λίτρο, κυβικό) 

Ποσότητα 

Τιµή Μονάδος 
 

(λίτρο, 
κυβικό) 

 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Καθαρή αξία 
(ολογράφως) 

 
(χωρίς ΦΠΑ) 

 
(οσότητα x τιµή µονάδος =  σύνολο καθαρής αξίας) 

Καθαρή Αξία 
(αριθµητικώς) 
 
(χωρίς ΦΠΑ) 

 
(οσότητα x τιµή µονάδος 
=  σύνολο καθαρής αξίας) 

  1. 
ΞΑΝΘΗ ΤΥΡΦΗ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ 

Συσκευασία των 
200 λίτρων   

406 
   

  2. 
ΜΙΛΙ 
ΚΗΠΟΧΩΜΑ  --  ΥΛΗ 
ΠΟΤΑΜΟΥ 

Κυβικό 108 
   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

Φ.Π.Α. 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  --  (Πακέτο Α2)  

 
 
 

Πακέτο Α3  -  Προµήθεια σπόρων  

α/α Είδος 
Μονάδα 
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιµή Μονάδος 
(κιλό, τεµάχιο) 

 

Καθαρή αξία 
(ολογράφως) 

 

Καθαρή Αξία 
(αριθµητικώς) 
 

ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ9Μ-ΠΝΦ



 

 

 

(κιλό, τεµάχιο) (χωρίς ΦΠΑ) (χωρίς ΦΠΑ) 
 
 

(οσότητα x τιµή µονάδος =  σύνολο καθαρής αξίας) 

(χωρίς ΦΠΑ) 
 

(οσότητα x τιµή µονάδος 
=  σύνολο καθαρής αξίας) 

1. 
ΜΙΓΜΑ ΓΚΑΖΟΝ / 
ΣΠΟΡΟΙ 

Κιλό  1550 
 
 

  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

Φ.Π.Α. 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  --  (Πακέτο Α3)  

 
 

ΠΑΚΕΤΟ Α ΣΥΝΟΛΟ €  --  Ολογράφως  
ΣΥΝΟΛΟ €  --  
Αριθµητικώς  

Πακέτο Α1  --  Προµήθεια Φυταρίων και ∆ενδρυλλίων για 
∆ενδροφυτεύσεις & Αναδασώσεις 

 
 

Πακέτο Α2  --  Προµήθεια Οργανικού Υλικού (Τύρφη) και 
Κη$ευτικό Χώµα (Μίλι) 

 
 

Πακέτο Α3  --  Προµήθεια Σ$όρων   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Α    (µε ΦΠΑ)   

 
                                                                                                                                    ∆ράµα       /      / 2016 
                                                                                                                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
                                                
 
 
                                                                                                                                                                                             (σφραγίδα - υογραφή)  
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ9Μ-ΠΝΦ



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του   ________________________________________________ 
Έδρα ________________________________________________ 
Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 
Τηλέφωνο ____________________________________________ 
Fax: _____________________________________________________ 
 

 
Προς την Ειτροή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την   

                       «Προµήθεια σόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού  (τύρφη), κηευτικού χώµατος (µίλι), φυτοφαρµάκων, λιασµάτων κτλ» 
έτους 2016 
 

                                                                                             Πακέτο Β    

 
 

ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ9Μ-ΠΝΦ



 

 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω $ροµήθειας  $ροσφέρω: 
 

Πακέτο Β1  -  Προµήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού   

α/α Είδος 

Μονάδα 
Μέτρησης 

 
(λίτρο) 

Ποσότητα 

Τιµή Μονάδος 
 

(λίτρο) 
 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Καθαρή αξία  
(ολογράφως) 

 
(χωρίς ΦΠΑ) 

 
(οσότητα x τιµή µονάδος =  σύνολο καθαρής αξίας) 

Καθαρή Αξία 
(αριθµητικώς) 
 
(χωρίς ΦΠΑ) 

 
(οσότητα x τιµή µονάδος 

=  

σύνολο καθαρής αξίας) 

  1. 
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 
∆ΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ 

Λίτρο 271 
   

  2.  
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 
∆ΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ  

Λίτρο 27 
   

  3. 
ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΛΑ∆Ι   

Λίτρο 8 
   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

Φ.Π.Α. 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  --  (Πακέτο Β1)  

 
Πακέτο Β2 – Προµήθεια λιασµάτων 

α/α Είδος 

Μονάδα 
Μέτρησης 

 
(συσκευασία) 

Ποσότητα 

Τιµή Μονάδος 
 

(συσκευασία) 
 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Καθαρή αξία  
(ολογράφως) 

 
(χωρίς ΦΠΑ) 

 
(οσότητα x τιµή µονάδος =  σύνολο καθαρής αξίας) 

Καθαρή Αξία 
(αριθµητικώς) 
 
(χωρίς ΦΠΑ) 

 
(οσότητα x τιµή µονάδος 

=  

σύνολο καθαρής αξίας) 

  1. 
ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ  
12Ν-12Ρ-17Κ+2Mg+TE  

Συσκευασία  
των 25 κιλών 

275 
   

ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ9Μ-ΠΝΦ



 

 

 

  2.  
ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ  
15Ν-15Ρ-15Κ  

Συσκευασία  
των 25 κιλών 

175 
   

  3. 
ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΙΤΡΙΚΗ 
ΑΜΜΩΝΙΑ  
 33,5-0-0 ή 34,5-0-0  

Συσκευασία  
των 40 κιλών  

140 
   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

Φ.Π.Α. 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  --  (Πακέτο Β2)  

 
 

ΠΑΚΕΤΟ B ΣΥΝΟΛΟ €  --  Ολογράφως 
ΣΥΝΟΛΟ €  --  
Αριθµητικώς 

Πακέτο Β1  --  Προµήθεια Φυτο$ροστατευτικού Υλικού    

Πακέτο Β2  --  Προµήθεια Λι$ασµάτων   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Β   (µε ΦΠΑ)   

 
                                                                                                                                   ∆ράµα       /      / 2016 
                                                                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                          
 
 
 
                                                                                                                                                                                            (σφραγίδα – υογραφή) 

ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ9Μ-ΠΝΦ
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• Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης σε βάρος των κατωθι Κ.Α.: 
 

ΚΑ Προµήθεια Προϋπολογισµός 

15.6692.01  Προµήθεια σπόρων 8.000,00 € 

15.6693.01 Προµήθεια φυτοφαρµάκων 2.500,00 € 

15.6693.02  Προµήθεια λιπασµάτων 11.000,00 € 

15.6693.03  Προµήθεια κηπευτικού χρώµατος (µίλι) 2.000,00 € 

35.6692.01  Προµήθεια σπόρων και φυταρίων 7.500,00 €  

35.6692.02 Προµήθεια δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις - 

αναδασώσεις 
7.500,00 € 

35.6693.01 Προµήθεια φυτοφαρµάκων 2.000,00 € 

35.6693.02 Προµήθεια λιπασµάτων 2.000,00 € 

35.6693.03 
Προµήθεια οργανικού υλικού εµπλουτισµού 

κηπευτικού χώµατος   (τύρφη) 
7.500,00 €  

                                                                                                οικονοµικού έτους 2016.   
 

                       Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 

ΑΔΑ: ΩΨΞΗΩ9Μ-ΠΝΦ
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