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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Νέα  Ιωνία : 8/4/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ. :8379 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                           
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Αρμόδιος Υπάλληλος: Αναστασοπούλου Χ. 

Τηλέφωνο: 2102756000 

E-mail:xranast@neaionia.gr   
  
 
 

Θέμα : «Μελέτη για την προμήθεια φυτικού υλικού » 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φ.Π.Α. (24%) & (13%) 

Κ.Α. 35.6692.0001(φπα 13% 25.142,50€) 

Κ.Α. 35.6692.0003 σύνολο 3.065,00 €, 

{(φπα 13% 2.375,00€ ),(φπα 24% 690,00 €)} 

Κ.Α. 35.6692.0002 (φπα 24% 1.750,00€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 34.120,38 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ιδίους πόρους του Δήμου 

CPV 03451000-6 Φυτά 
03452000-3 Δέντρα 
03111000-2 Σπόροι , 
09112200-9 Τύρφη 
14212400-4 Χώμα 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• Τεχνική Έκθεση  

• Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Συγγραφή υποχρεώσεων 

• Προϋπολογισμός 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φυτικού υλικού (φυτών ,σπόρων ,τύρφης, και  φυτευτικού χώματος ) 
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί  προκειμένου να διαμορφωθούν αισθητικά  και να ενισχυθούν οι ήδη υπάρχοντες 
χώροι πρασίνου  του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.957,50€ πλέον Φ.Π.Α.13 %  3.577,28 € και  πλέον 
Φ.Π.Α 24%  585,60 ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 34.120,38€ και θα βαρύνει  τους:  

 

Κ.Α. 
Προϋπολογισμού 

 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ 

 
 
 
 

ΠΟΣΟ 

 
 
 
 

Φ.Π.Α. 
 13% &24% 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Κ.Α. 35.6692.0001 
Προμήθεια φυτών 
δενδρυλλίων 

 
 

25.142,50€ 

 
 

3.268,53 (13% ) 

 
 

28.411,03€ 

Κ.Α 35.6692.0003  Προμήθεια σπόρων   
2.375,00€ 308,75 (13%) 

 
2.683,75€ 

Κ.Α 35.6692.0003  Προμήθεια, τύρφης,   
690,00€ 165,60 (24%) 

 
855,60 € 

Κ.Α 35.6692.0002 
Προμήθεια 
φυτευτικού χώματος 

 

1750,00€ 

 
 

420,00(24%) € 
 

 

2.170,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 
 

29.957,50€ 
3.577,28 (13% )€ 

      585,60 (24%)€ 
          
           34.120,38€ 

του προϋπολογισμού  του οικονομικού   έτους 2022. 

 

Η παρούσα προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118 όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 50 του Ν.4782/21.Κριτήριο ανάθεσης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής . 

 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV : 03451000-6 Φυτά  , CPV : 03452000-3 Δέντρα 
CPV : 14212400-4 Χώμα , με CPV : 03111000-2 Σπόροι  ,με CPV : 09112200-9 Τύρφη   
                         
   Για την πραγματοποίηση της παρούσας προμήθειας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και εξειδικευμένη  πίστωση 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022  και συγκεκριμένα στους  κωδικούς Κ.Α. 35.6692.0001 
με τίτλο: «Προμήθεια φυτών δενδρυλλίων »,Κ.Α 35.6692.0003 με τίτλο: «Προμήθεια σπόρων ,τύρφης, 
λιπασμάτων » και Κ.Α 35.6692.0002 με τίτλο: «Προμήθεια φυτευτικού χώματος» . 
Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η παρούσα μελέτη αφορά : 
Α. Την  προμήθεια  φυτών, δενδρυλλίων, για  τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της  Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του  Δήμου Νέας Ιωνίας. 
Β. Την προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου 
καθώς και για την επανασπορά τμημάτων ήδη διαμορφωμένων χώρων που έχουν καταστραφεί.. Επιπρόσθετα, 
η αποτελεσματική και γρήγορη ανάπτυξη του χλοοτάπητα επιτυγχάνεται με την προσθήκη τύρφης η οποία θα 
βοηθήσει στην δημιουργία κατάλληλου υποστρώματος για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος του φυτού. 
Γ. Την προμήθεια φυτοχώματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
του εδάφους στα σημεία εκείνα τα οποία θα γίνουν επεμβάσεις από πλευράς της υπηρεσίας ως προς τη 
διαμόρφωση των χώρων του πρασίνου. 
         
 
 Γενικές Προδιαγραφές Φυτών 

Το σύνολο των φυτών θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

• Να είναι εύρωστα, υγιή, απαλλαγμένα ιώσεων, εντομολογικών και μυκητολογικών προσβολών, 

• Τουλάχιστον κατά το μακροσκοπικό έλεγχο να μην παρουσιάζουν ελαττώματα που υποβαθμίζουν την 
ποιότητά τους, 

• Να πληρούν τις ζητούμενες από την παρούσα μελέτη προδιαγραφές, 

• Το ριζικό τους σύστημα να είναι πλούσιο και καλώς ανεπτυγμένο στο σύνολο της μπάλας του χώματος, 
χωρίς αλλοιώσεις ή και ενδείξεις προσβολών, 

• Τα φυτά θα έχουν αναπτυχθεί σε φυτοδοχεία. Για τα μεγάλα δέντρα των οποίων η αρχική φύτευση έχει 
γίνει στο έδαφος, θα έχουν περάσει περίοδο σκληραγώγησης στο φυτώριο τουλάχιστον 12 μήνες, ώστε 
κατά τον έλεγχο να διαπιστώνεται ύπαρξη πλούσιου ριζικού συστήματος, σε ολόκληρο το φυτοδοχείο, 

• Τα φυτοδοχεία ανάπτυξης των φυτών, γλάστρες, θα είναι διαστάσεων ανάλογων με το μέγεθος του 
φυτού, όπως περιγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους. 

• Τα φυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο (αρθρο 79 του Καν.(ΕΕ) 
2016/2031. 

 
Πέραν των παραπάνω γενικών προδιαγραφών τα ζητούμενα δέντρα πρέπει : 

• Να έχουν όρθιο και ευθυτενή κορμό χωρίς εμφανείς τομές, εκδορές, έλκη, καρκινώματα ή άλλες 
αλλοιώσεις, 

• Η κόμη τους να είναι καλώς ανεπτυγμένη, καλώς διακλαδισμένη και διαμορφωμένη με κλαδέματα 
αναλόγως της ηλικίας του είδους τους, συμπαγής χωρίς κενά, ξερά κλαδιά ή χλωρώσεις, 

• Το ύψος του κορμού μετριέται από το λαιμό του φυτού έως την έναρξη της κόμης-πρώτες 
διακλαδώσεις και 

• Η περίμετρος του κορμού μετράται στα 80-100 εκ. από το λαιμό του φυτού. 
 

Πέραν των παραπάνω γενικών προδιαγραφών οι ζητούμενοι καλλωπιστικοί θάμνοι πρέπει : 

• Να είναι ανεπτυγμένοι, συμμετρικά διακλαδισμένοι και διαμορφωμένοι με κλαδέματα αναλόγως της 
ηλικίας και του είδους τους, συμπαγείς χωρίς κενά, ξερά κλαδιά ή χλωρώσεις και με επαρκή φυλλική 
επιφάνεια, 

• Το ύψος μετράται από το λαιμό του φυτού, ενώ η περίμετρος της κόμης του υπολογίζεται περίπου στα 
40 εκ. (3-5 καλώς ανεπτυγμένοι κλάδοι).  

  
Γενικές Προδιαγραφές Σπόρων 
Ο ζητούμενος σπόρος θα πρέπει να έχει γρήγορη βλάστηση, να δίνει πυκνό χλοοτάπητα, με σκούρο, πράσινο 
χρώμα, ανθεκτικό στις καταπονήσεις και στις ασθένειες Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή στην 
ξηρασία και να αναπτύσσεται πολύ καλά, τόσο σε ηλιόλουστες τοποθεσίες, όσο και σε σκιερά μέρη. 
Επιθυμητό είναι ο σπόρος να είναι μίγμα από φεστούκα και πόα lolium ως έξης: 
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75 % Festuca arundinacea 
5/% Poa pratensis 
20%  lolioum perene 

 Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από: 
1. Πιστοποιητικό από το Φορέα Πιστοποίησης που θα αναφέρει το ποσοστό καθαρότητας και 

βλαστικότητας των σπόρων καθώς και την ύπαρξη άλλων ειδών 
2. Φωτογραφικό δείγμα συσκευασίας: Οι σπόροι θα πρέπει να βρίσκονται σε σφραγισμένες συσκευασίες 

των 25 κιλών (kg) και με αναρτημένες καρτέλες  στις οποίες θα αναγράφονται: 

• Τα είδη και η ποικιλία των σπόρων και η επί τοις εκατό αναλογία τους 

• Ο βαθμός καθαρότητας (θα πρέπει να είναι πάνω από 98%) 

• Ο βαθμός βλαστικότητας (θα πρέπει να είναι πάνω από 85%) 

• Η ημερομηνία πιστοποίησης (ο σπόρος θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί μέσα στους τελευταίους 
δεκαοχτώ μήνες) 

• Η επωνυμία του οίκου παραγωγής 

• Ο αριθμός σπορομερίδας (LOT) 

• Τα αδρανή υλικά (<3%) 

• Το ποσοστό περιεχομένων σπόρων ζιζανίων (<2%) 
Οι σπόροι θα πρέπει να μεταφέρονται στο Δήμο σε σφραγισμένη (άθικτη), στεγνή και καθαρή 

συσκευασία. 
 

Γενικές Προδιαγραφές Τύρφης 
Η τύρφη θα πρέπει να είναι μίγμα ξανθιάς και μαύρης σε αναλογία 70 – 80 (ξανθιά)/ 20-30 (μαύρη), 
χονδρόκοκκη (medium ή coarse) με pH στο νερό 5,5 – 6,5. Θα είναι εμπλουτισμένη με λίπασμα (περίπου 0,5 – 
1,5 κιλά συνθετικού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία ανά λίτρο τύρφης). Θα είναι σε συσκευασία συμπιεσμένης 
μορφής 200-300 l. Θα είναι απαλλαγμένη από τέφρα, ορυκτό έδαφος, τεμάχια ξύλου και ξένα υλικά. 
Με την προσφορά θα πρέπει να προσκομίζονται: 
Α) Πιστοποίηση του προϊόντος 
Β) Φωτογραφικό δείγμα συσκευασίας όπου θα αναγράφεται η προέλευσή της, ο τύπος του υλικού, ο όγκος και 
η χημική της ανάλυση 
Η τύρφη θα μεταφέρεται στο Δήμο σε σφραγισμένη (άθικτη), στεγνή και καθαρή συσκευασία.  
Γενικές Προδιαγραφές Χώματος 
 Το υπό προμήθεια χώμα θα πρέπει να προέρχεται από επιφανειακό φυτόχωμα και να είναι 
κοσκινισμένο προκειμένου να απομακρυνθούν οι ξένες ύλες (πέτρες, ρίζες, ξύλα) και να αποκτήσει το ίδιο 
ομοιογένεια ως προς το μέγεθος των σωματιδίων από τα οποία απαρτίζεται.  
Το κοσκινισμένο φυτόχωμα είναι απαραίτητο να έχει κόκκους διαμέτρου μικρότερης των 2,5 εκατοστών και με 
τις φυσικοχημικές του ιδιότητες να είναι ιδανικό προς χρήση σε καλλιέργειες φυτών εξωτερικού χώρου. 
 Το υπό προμήθεια φυτόχωμα θα πρέπει να έχει σκούρο χρώμα το οποίο θα παραπέμπει σε κατηγορία 
αργιλοαμμώδους χώματος, ιδανικού για χρήση σε χώρους πρασίνου με φυτά εξωτερικού χώρου, δένδρων και 
χλοοτάπητα. Το υπό προμήθεια χώμα θα πρέπει να στραγγίζει πολύ ικανοποιητικά και να είναι πλούσιο σε 
θρεπτικά συστατικά. 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φυτικού υλικού (φυτών ,σπόρων ,τύρφης, και  φυτευτικού χώματος ) 
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί  προκειμένου να διαμορφωθούν αισθητικά  και να ενισχυθούν οι ήδη υπάρχοντες 
χώροι πρασίνου  του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής 
Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας και ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας στον οποίο 
θα ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της προσφοράς του. 
 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
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Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 
➢ του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
➢ του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209, 
➢ του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», 
➢ του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 
➢ του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
➢ του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
➢ του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», 

➢ του Ν.4727/20 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.», κεφάλαιο ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ – άρθρα 75 έως 83 (κατάργηση Ν.3861/10), 

➢ του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  
➢ της Κ.Υ.Α. 76928/21 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
➢ της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013». 
 

Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

• Το συμφωνητικό 

• Η παρούσα μελέτη 

• Η απόφαση ανάθεσης 

• Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων 

Άρθρο 4ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι δικαιούχοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
Άρθρο 5ο: Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:   
5.1. Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (A' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 
5.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς 
στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν 
καταβληθεί. 

Άρθρο 6ο: Αποδεικτικά Μέσα 
Ο ανάδοχος, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, θα πρέπει να υποβάλλει τα αναφερόμενα στο παρόν 
άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα εκτός και εάν τα έχει συνυποβάλλει με την 
προσφορά του. 
Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 
6.1 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 5.1), όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους διαχειριστές στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
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ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους 
τους. 
6.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 5.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους 
ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο 
αφορά στην:  
α) καταβολή φόρων 
β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες και για τους 
οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα) 
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή 
την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.   
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις. 
Τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., 
τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κ.λπ. ως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά 
και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς 
αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά 
φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014. 

Άρθρο 7ο: Εγγυητικές επιστολές 
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που θα προκύψει δεν απαιτείται να 
υποβάλλει εγγυητική επιστολή (παρ. 1β’, άρθρο 72 του Ν.4412/16). 

Άρθρο 8ο: Ισχύς σύμβασης 
Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 
υπογραφής του έως  το τέλος του τρέχοντος έτους.  

Άρθρο 9ο: Χρόνος παράδοσης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει  τα υπό προμήθεια είδη  εντός  είκοσι  εργάσιμων  ημερών  από την 
εκάστοτε παραγγελία ,στον χώρο της Δ/νσης Περιβάλλοντος ( Ομορφοκκλησιάς & Ολυμπίας). Για την εκτέλεση 
της προμήθειας   εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδίως των άρθρων 200 – 205 και 216 – 220, 
λαμβανομένης  υπόψιν της τροποποίησης του άρθρου 221  Ν.4412/16 με το άρθρο 108 του Ν.4782/21  καθώς 
επίσης και των νομοθετικών  διατάξεων  που αφορούν την σύσταση επιτροπών  για τις προμήθειες, με 
αρμοδιότητα την «… εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και  προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής.   
Επίσης λαμβάνεται υπόψιν  και η τροποποίηση της παρ. 10, άρθρο 208 του Ν.4412/16 όπως προστίθεται με το 

άρθρο 105 του Ν.4782/21. Σύμφωνα με τα παραπάνω η παραλαβή δύναται να γίνει είτε από την υπάρχουσα 

επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης, είτε  με βεβαίωση που εκδίδεται από τον από τον προϊστάμενο της 

υπηρεσίας, για την οποία προορίζονται τα αγαθά . 

  
 

Άρθρο 10ο: Σταθερότητα τιμών 
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Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι 
σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία 
αναθεώρηση δεν υπόκειται.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών, το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσής 
τους στους χώρους του Δήμου, κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού 
και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις. 

Άρθρο 11ο: Πληρωμή αναδόχου 
Η πληρωμή θα γίνεται  εφάπαξ στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου στο όνομα του 
αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά 
απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των προμηθευόμενων ειδών. 

Άρθρο 12ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16.  

Άρθρο 13ο: Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη. 

Άρθρο 14ο: Επίλυση διαφορών 
Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 
Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

 
 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Κ.Α. 35.6692.0001 με τίτλο: «Προμήθεια φυτών δενδρυλλίων»  
Κωδικός cpv : 03451000-6 Φυτά      
 Κωδικός cpv : 03452000-3 Δέντρα  
 

ΕΙΔΟΣ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

h(m)ήγλ(I)ήd(cm) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΟΥΣΙΝΤIΟΥΜ 
Viburnum 
lucidum Γλ=9 l, h.=0,80 200 15,00 

 
3.000,00 € 

ΑΚΑΚΙΑ  
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ  Albizia julibrissin d=10-12 γλ=30 40 80,00 

 
3.200,00 € 

ΑΡΩΚΑΡΙΑ  
Araucaria 
heterophylla h=1,75/2,00 m 10 84,00 

 
840,00€ 

LEYLAND 
Cypressocyraris x 
leylandii Γλ=24   h=1,75-2.00 30 42,00 

 
1.260,00 € 

GOLDEN GREST 
Cupressus 
Macrocarpa H=1,50-2.00 m 25 45,00 

 
1.125,00 € 

ΜΑΝΩΛΙΑ 
ΔΕΝΔΡΩΔΗ 

Magnolia 
grandiflora 
gallisoniensis d=12-14 10 150,00 

 
 

1.500,00€ 

AΜΠΕΛΙΑ  
Abelia  
grandiflora 

  

55 16,50 

 
907,50€ Γλ=7/9 lt , h.=0,80 

ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 
Callistemon 
Laevis Γλ=7/9 lt h.=0,80 

 
50 16,50 

 
825,00€ 

ΦΩΤΙΝΙΑ 
Photinia fraseri 
red robin tree Γλ=7/9 lt, h.=0,80 

 
50 16,50 

 
825,00€ 

ΠΟΛΥΓΑΛΑ 
Polygala 
myrtifolia Γλ: 9 Ιt, h.=0,80 

 
50 15,00 

 
750 ,00€ 

ΚΑΤΙΦΕΣ Marigold Γλ: 7 lt 300 7,00 2.100,00€ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ  ocimum basilicum Γλ: 7 lt 150 7,00 1.050,00€ 
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ΠΕΤΟΥΝΙΑ Petunia Γλ: 7 lt 300 7,00 2.100,00€ 

ΣΕΡΦΙΝΙΑ Surfinia Group Γλ: 7 lt  300 7,00 2.100,00€ 

ΑΓΓΕΛΟΝΙΑ Angelonia Γλ: 7 lt 100 7,00 700,00€ 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Prunus Pissardii 

Nigra  
Γλ:10-12 lt,h.=1,60-

1,80 20 73,00 

 
 

1.460,00 € 
(ΠΡΟΥΝΟΣ) 

ΕΛΙΕΣ  Olea europaea 
Γλ=50 lt d =12   

h.=2 10 140,00 
 

1.400,00 € 

   1700 
Μερικό 
σύνολο  

 
25.142,50 € 

    Φ.Π.Α 13%  

 
3.268,53€ 

    ΣΥΝΟΛΟ  

 
28.411,03€ 

 
 
 
ΚΑ 35.6692.0003  με τίτλο «Προμήθεια ,σπόρων ,τύρφης ,λιπασμάτων» 
CPV : 03111000-2 Σπόροι  ,με CPV : 09112200-9 Τύρφη   
 

 
    ΚΑ 35.6692.0002  με τίτλο «Προμήθεια φυτευτικού χώματος » 

       CPV : 14212400-4 Χώμα 

ΕΙΔΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(M3) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€))  
 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 Φυτόχωμα 70 25,00€ 1.750,00€ 

   Φ.Π.Α 24% 420,00 € 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.170, 00€ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 (kg) ή (l) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

Σύνολο  ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Μείγμα 
Σπόρου 

250Kg 9,50 € 2.375,00€ (13%) 
308,75 

 
2.683,75€ 

2 Τύρφη 30 Συσκευασίες 
(250lt) 

23,00 € 690,00 € (24%) 
165,60€ 

 
855,60€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 3.065,00 € 474,35€ 3..539,35 € 



10 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

 
 
 
 

Ποσότητες 
Τεμ & kg & Μ3 

 
 
 
 

ΠΟΣΟ 

 
 
 
 

Φ.Π.Α. 
13% &24% 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΟΜΑΔΑ Α 
Κ.Α. 
35.6692.0001 

 03451000-6 
03452000-3  

 
1.700 τεμ 

 
 

25.142,50€ 

 
 

3.268,53 (13% ) 

 
 

28.411,03€ 

ΟΜΑΔΑ Β 
35.6692.0003 03111000-2 

 
250Kg 

 
         2.375,00€ 308,75 (13%) 

 
2.683,75 € 

ΟΜΑΔΑ Β 
35.6692.0003 09112200-9 

30 Συσκευασίες 
(250lt) 

 
690,00€ 165,60 (24%) 

 
                 855,60 € 

ΟΜΑΔΑ Γ 
35.6692.0002 14212400-4 

 
70 Μ3 

 
1.750,00€ 420,00(24%) € 

 
2.170,00 € 

  Γενικό Σύνολο: 
 

29.957,50€ 
3.577,28 (13% )€ 

        585,60 (24%)€ 
          
           34.120,38€ 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ: CPV: 03451000-6 Φυτά  , CPV : 03452000-3 Δέντρα, με CPV : 03111000-2 Σπόροι  ,με CPV : 
09112200-9 Τύρφη  , CPV : 14212400-4 Χώμα                        

 

 

 

    Η  Συντάξασα                                           Ο  Προϊστάμενος                                                    Ο  Προϊστάμενος  
                                                                           Τμήματος                                                      Δ/νσης  Περιβάλλοντος                               

                                                                Συντήρησης Πρασίνου                 Π.E. Γεωπόνων 
 
 
 
Χρυσή Αναστασοπούλου                           Κων/νος Κόκκινος                                              Ανδρέας  Κατσορίδας 
                                 
    
 
 
 
 

 


