
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΠΟΡΩΝ ΦΤΣΩΝ, ΔΕΝΔΡΤΛΛΙΩΝ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ     ΚΑΙ ΕΣΟΙΜΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΘΣΑ 
ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ                                         
Δ/ΝΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ                                           
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛ.:   39 /2021                                                               
                                                         

 
 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 
 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
 

 
 

M E Λ Ε Σ Θ 
 

 
  

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ: ΠΟΡΩΝ ΦΤΣΩΝ, ΔΕΝΔΡΤΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΙΜΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΘΣΑ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  : 13.721,80 € 
Φ.Π.Α.  :                       :   1.278,16  € 

ΤΝΟΛΟ :                 : 14.999,96 € 
 

 
 
Κ.Α.     35.6692  
 
CPV :     Φυτά (03451000-6) 

Θάμνοι (03451300-9) 
  Δζνδρα (03452000-3) 

πόροι (03111000-2) 
Ξφλινοι πάςςαλοι (34928210-3) 

 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
3.ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 
4. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ. 
5. ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
6. ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΕ 

 

 

 

https://www.contracts.gr/cpv/ece56e71-0176-47d4-91a9-548f6c861803
https://www.contracts.gr/cpv/2764fd74-01c5-456d-8dfe-00ab10d4877e
https://www.contracts.gr/cpv/4619303d-837b-4443-8bda-1124ad58d0a0
https://www.contracts.gr/cpv/15092187-e385-49e1-b7d5-1d4f0d4a4320


 
 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΠΟΡΩΝ ΦΤΣΩΝ, ΔΕΝΔΡΤΛΛΙΩΝ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ     ΚΑΙ ΕΣΟΙΜΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΘΣΑ 
ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ                                         
Δ/ΝΘ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                
ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ                    
ΑΡ. ΜΕΛ.:   39/2021                                                    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  : 13.721,80 € 
       Φ.Π.Α.  :                      :   1.278,16  € 

       ΤΝΟΛΟ :                : 14.999,96 € 
 
           

                                                         
     ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

 

Η μελζτθ αυτι αφορά τθν προμικεια φυτικοφ υλικοφ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Διμου 

Μυτιλινθσ ςε χϊρουσ πραςίνου. Πιο ςυγκεκριμζνα αφορά τθν προμικεια καλλωπιςτικϊν δζντρων 

και κάμνων, αναρριχϊμενων κάμνων, ποωδϊν πολυετϊν, εποχιακϊν φυτϊν, ςπόρων ζτοιμου 

χλοοτάπθτα και παςςάλων ςτιριξθσ.  

Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 1. Ν.4412/16: Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

 2. Ν. 3852/10 : Πρόγραμμα Καλλικράτθσ  

3. Ν.3463/06 : Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων.  

Η διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα γίνει με τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ  με 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ , τθν ςυμπλιρωςθ τιμολογίου προςφοράσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ.  

Ο ςυμμετζχων πρζπει να υποβάλει προςφορά για το ςφνολο των ειδϊν επί ποινι αποκλειςμοφ. Οι 

προςφερόμενεσ τιμζσ ανά είδοσ και ςυνολικά δεν πρζπει να υπερβαίνoυν τον προχπολογιςμό τθσ 

προμικειασ. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι κατθγορίεσ των ειδϊν που κα προμθκευτεί ο διμοσ 

περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ πίνακεσ 1- 8 του Παραρτιματοσ Α: 1. ΔΕΝΣΡΑ 2. ΘΑΜΝΟΙ 3. 

ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ 4. ΠΟΛΤΕΣΗ ΠΟΩΔΗ 5. ΕΠΟΧΙΑΚΑ – ΕΣΗΙΑ ΑΝΘΟΦΤΣΑ 6. ΠΟΡΟ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 7. 

ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΟ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 8. ΠΑΑΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΦΤΣΩΝ 

Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτα 14.999,96 ΕΤΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. και θ χρθματοδότθςθ κα γίνει από 
ιδίουσπόρουσ του Διμου και ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό ζτουσ 2021 με Κ.Α 
35.6692 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΟΡΩΝ ΦΤΣΩΝ, ΔΕΝΔΡΤΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΙΜΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ» 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΤΣΩΝ 
 

Σο ςφνολο των φυτϊν κα πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  
 
- Να είναι εφρωςτα, υγιι, απαλλαγμζνα ιϊςεων, εντομολογικϊν και μυκθτολογικϊν προςβολϊν,  
- Σουλάχιςτον κατά το μακροςκοπικό ζλεγχο να μθν παρουςιάηουν ελαττϊματα που υποβακμίηουν τθν 
ποιότθτά τουσ,  
- Να πλθροφν τισ ηθτοφμενεσ από τθν παροφςα μελζτθ προδιαγραφζσ,  
- Σο ριηικό τουσ ςφςτθμα να είναι πλοφςιο και καλϊσ ανεπτυγμζνο ςτο ςφνολο τθσ μπάλασ του χϊματοσ του 
φυτοδοχείου, χωρίσ αλλοιϊςεισ ι και ενδείξεισ προςβολϊν,  
-  Σα φυτά κα ζχουν αναπτυχκεί ςε φυτοδοχεία. Για τα μεγάλα δζνδρα των οποίων θ αρχικι φφτευςθ ζχει γίνει 
ςτο ζδαφοσ, κα ζχουν περάςει περίοδο ςκλθραγϊγθςθσ ςτο φυτϊριο τουλάχιςτον 12 μινεσ, ϊςτε κατά τον 
ζλεγχο να διαπιςτϊνεται φπαρξθ πλοφςιου ριηικοφ ςυςτιματοσ, ςε ολόκλθρο το φυτοδοχείο.  
- Να φζρει ζνδειξθ τθσ ποικιλίασ και χρϊματοσ ανκζων (όπου απαιτείται) όπωσ ηθτείται με τθν παροφςα 
τεχνικι περιγραφι και ςφμφωνα με τουσ καταλόγουσ που διατθρεί ο προμθκευτισ με τθ λεπτομερι περιγραφι 
και τθν ονομαςία τθσ (αρκ. 9 τθσ οδθγίασ 98/56/ΕΚ του υμβουλίου) και  
- Σα φυτοδοχεία ανάπτυξθσ των φυτϊν, γλάςτρεσ, κα είναι διαςτάςεων ανάλογων με το μζγεκοσ του φυτοφ, 
όπωσ περιγράφεται ςτα Σεχνικά χαρακτθριςτικά του κάκε είδουσ.  
 
Κάκε είδοσ φυτοφ πρζπει να επιςθμαίνεται με ευανάγνωςτθ ετικζτα, ςτθν οποία κα αναγράφονται εγγυθμζνα, 
όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία: θ λατινικι και θ κοινι ονομαςία. Οι ετικζτεσ πρζπει να είναι ανκεκτικζσ, 
αδιάβροχεσ, γραμμζνεσ με ανεξίτθλο μελάνι ι ανάγλυφεσ και να είναι αναρτθμζνεσ με αςφάλεια ςε όλα τα 
φυτά κατά τθν παράδοςθ. Κατ’εξαίρεςθ ςτισ περιπτϊςεισ των ειδϊν με μεγάλθ ποςότθτα μποροφν να 
επιςθμαίνονται με τθν ανωτζρω ετικζτα κατ’ελάχιςτον τα 20 τεμάχια κάκε είδουσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ τα 
φυτά κα επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι χωρίσ αντιρριςεισ. Ειδικότερα :  
 
 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ  
 
ε αυτι τθν ομάδα ανικουν είδθ δζνδρων ι κάμνων διαμορφωμζνων ςε δενδρφλλια γνωςτά για τθν 
καλλωπιςτικι τουσ αξία και δοκιμαςμζνα για τθν αντοχι τουσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του αςτικοφ 
περιβάλλοντοσ. Πρόκειται να φυτευτοφν ςε υπάρχουςεσ ι νζεσ πλατείεσ, δενδροςτοιχίεσ και πεηοδρόμια.  
Πζραν των παραπάνω γενικϊν προδιαγραφϊν, τα ηθτοφμενα δζντρα πρζπει:  
- Να ζχουν όρκιο και ευκυτενι κορμό χωρίσ εμφανείσ τομζσ, εκδορζσ, ζλκθ, καρκινϊματα ι άλλεσ αλλοιϊςεισ,  
- Η κόμθ τουσ να είναι καλϊσ ανεπτυγμζνθ, καλϊσ διακλαδιςμζνθ και διαμορφωμζνθ με κλαδζματα αναλόγωσ 
τθσ θλικίασ, του είδουσ τουσ, ςυμπαγισ χωρίσ κενά, ξερά κλαδιά ι χλωρϊςεισ,  
- Να ζχουν διανφςει περίοδο ςκλθραγϊγθςθσ ςτο φυτϊριο από τθν εξαγωγι τουσ από το ζδαφοσ τουλάχιςτον 
δϊδεκα (12) μινεσ πριν τθσ παραδόςεωσ και να ζχουν διατθρθκεί ςε φυςικζσ ςυνκικεσ, 
- Σο φψοσ του κορμοφ μετριζται από το λαιμό του φυτοφ ζωσ τθν κορυφι του και  
- Η περίμετροσ κορμοφ μετριζται ςτα 80 – 100 εκ. από το λαιμό του φυτοφ.  
 
 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ  
 
Οι ηθτοφμενοι καλλωπιςτικοί κάμνοι πρζπει επιπλζον των παραπάνω:  
-Να είναι ανεπτυγμζνοι, ςυμμετρικά διακλαδιςμζνοι(υποχρεωτικά 3-5 καλϊσ ανεπτυγμζνοι κλάδοι).και 
διαμορφωμζνοι με κλαδζματα αναλόγωσ τθσ θλικίασ και του είδουσ τουσ, ςυμπαγείσ χωρίσ κενά, ξερά κλαδιά ι 
χλωρϊςεισ και με επαρκι φυλλικι επιφάνεια  
- Σο φψοσ μετριζται από το λαιμό του φυτοφ ζωσ τθν κορυφι του.  
 

 



 
 
ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΦΤΣΑ 

 
Πρζπει να τθροφν τισ γενικζσ προδιαγραφζσ,  
- Να ζχουν διανφςει περίοδο ςκλθραγϊγθςθσ από το κερμοκιπιο ςτο φυςικό περιβάλλον του φυτωρίου 
τουλάχιςτον 20 θμζρεσ πριν τθσ παραδόςεωσ και να ζχουν διατθρθκεί ςε φυςικζσ ςυνκικεσ,  
- Σο ριηικό τουσ ςφςτθμα να είναι πλοφςιο και καλϊσ ανεπτυγμζνο ςτο ςφνολο τθσ μπάλασ του χϊματοσ του 
φυτοδοχείου, χωρίσ αλλοιϊςεισ ι και ενδείξεισ προςβολϊν.  
- H επιλογι των χρωμάτων κα γίνει ςε ςυνεννόθςθ με τθν Τπθρεςία του Διμου.  
 
 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ (ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΦΤΣΑ)  
 

Πρζπει να τθροφν τισ γενικζσ προδιαγραφζσ όςον αφορά τθν φυτικι υγεία των φυτϊν, θ μόρφωςι τουσ πρζπει 
να είναι αντίςτοιχθ για αναρριχϊμενα φυτά, δεμζνα ςε καλάμια και ανά είδοσ να πλθροφν τισ παρακάτω 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Σα φυτά κα πρζπει να ζχουν διακλαδιςτεί από φψοσ 30 εκ. από τον λαιμό του φυτοφ, 
κα ζχουν πλοφςια διακλάδωςθ και κόμθ αλλιϊσ κα κρίνονται απαράδεκτα.  
 

 
ΕΣΟΙΜΟ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

 
Να προζρχεται από πιςτοποιθμζνο ςπόρο ι μείγμα ςπόρων κατάλλθλο για τισ εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ 
περιοχισ  
Να διατίκεται με λωρίδα χϊματοσ ικανοφ πάχουσ και μθχανικισ αντοχισ  
Η υγραςία χϊματοσ τθσ λωρίδασ να είναι ςε κατάςταςθ ρϊγου.  
Σο χϊμα του υποςτρϊματοσ να ζχει αμμϊδθ ςφςταςθ για καλφτερθ ριηοβολία και μειωμζνο βάροσ  
Ο χλοοτάπθτασ ςτθν λωρίδα χϊματοσ να είναι κομμζνοσ ςφμφωνα με τισ ορκζσ γεωπονικζσ πρακτικζσ  
Να υπάρχει παντελισ ζλλειψθ ηιηανίων αγρωςτωδϊν ι πλατφφυλλων  
Να διακζτει μεγάλθ πυκνότθτα .  
Να είναι απαλλαγμζνοσ από εντομολογικζσ ι μυκθτολογικζσ προςβολζσ  
Να ζχει παραμείνει ςτον αγρό παραγωγισ για τουλάχιςτον ζξι μινεσ 
 

 
           Ο                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                   
     ΤΝΣΑΞΑ                                                                               O ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  
                                                                                                        Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ   

                                (ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΑΠΟΦΑΗ Γ.Γ. Φ024-03/11125) 
    
  
 
ΑΚΚΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ                      ΧΡΙΣΟΦΑΡΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ                            

                                  
 
              
 
 

 

 

 

 



ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΠΟΡΩΝ ΦΤΣΩΝ, ΔΕΝΔΡΤΛΛΙΩΝ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ     ΚΑΙ ΕΣΟΙΜΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΘΣΑ 
ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ                                         
Δ/ΝΘ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                
ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ                    
ΑΡ. ΜΕΛ.:   39/2021                                                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ   : 13.721,80 € 
       Φ.Π.Α.                        :   1.278,16  € 

       ΤΝΟΛΟ :                : 14.999,96 € 
           
                                                                  

     ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΘΣΑ 
ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΝΟΛΟ 

1 ΔΕΝΣΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ3  50 TEM. 12,50 € 625,00 € 

2 ΔΕΝΣΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ4  50 TEM. 25,00 € 1.250,00 € 

3 ΔΕΝΣΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ5 20 TEM. 45,00 € 900,00 € 

4  ΔΕΝΣΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ6  10 TEM. 80,00 € 800,00 € 

5 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ2  350 TEM. 4,30 € 1.505,00 € 

6 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ3  350 TEM. 7,40 € 2.590,00 € 

7 ΑΝΑΡΙΧΩΜΕΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α2  20 TEM. 4,50 € 90,00 € 

8  ΠΟΩΔΗ - ΠΟΛΤΕΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Π1  608 TEM. 0,85 € 516,80 € 

9  ΠΟΩΔΗ - ΠΟΛΤΕΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Π2  1500 TEM. 1,65 € 2.475,00 € 

10  ΕΠΟΧΙΑΚΑ - ΕΣΗΙΑ ΑΝΘΟΦΤΣΑ ΚΑΣΗΓ. ΕΠ1  500 TEM. 0,40 € 200,00 € 

11  ΕΠΟΧΙΑΚΑ - ΕΣΗΙΑ ΑΝΘΟΦΤΣΑ ΚΑΣΗΓ. ΕΠ2  500 TEM. 1,00 € 500,00 € 

12 ΠΟΡΟ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΒΕΡΜΟΤΔΑ  20 Κg 12,00 € 240,00 € 

13 ΠΟΡΟ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ FESTUCA SP.  50 Κg 5,00 € 250,00 € 

14 ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΟ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 200 T.M. 6,20 € 1.240,00 € 

  
  

ΤΝΟΛΟ Α  13.181,80 € 

Φ.Π.Α. 9%  1.186,36 € 

15 ΠΑΑΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΦΤΣΩΝ  150 ΣΕΜ. 3,60 € 540,00 € 

  
  
  
  

  

ΤΝΟΛΟ Β  540,00 € 

Φ.Π.Α. 17%  91,80 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α+Β)  13.721,80 € 

ΤΝΟΛΟ Φ.Π.Α.  1.278,16 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 14.999,96 € 

      
     Μυτιλινθ Απρίλιοσ  2021  

                      

           Ο                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                   
     ΤΝΣΑΞΑ                                                                               O ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  
                                                                                                        Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ   
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ΓΕΝΙΚΘ  ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
Άρκρο 1ο  – Αντικείμενο τθσ Προμικειασ 

 
Η ςυγγραφι αυτι αφορά τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΠΟΡΩΝ ΦΤΣΩΝ, ΔΕΝΔΡΤΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΙΜΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΘΣΑ » 
που κα καλφψει τισ ανάγκεσ του Διμου Μυτιλινθσ . 
 

Άρκρο 2ο . Ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
Η διενζργεια τθσ προμικειασ υπάγεται ςτισ διατάξεισ: 
 

1. Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν» και ιδίωσ των άρκρων 116 
και 117   
2. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων  
3. Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ 

Άρκρο 3ο. 
υμβατικά ςτοιχεία. 

 
υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
 
Α)Η Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ 
Β) Η Σεχνικι Περιγραφι. 
Γ) Ο Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ. 
Δ) Γενικι & Ειδικι  υγγραφι Τποχρεϊςεων. 
Ε]) Σο Σιμολόγιο τθσ προςφοράσ 
 

Άρκρο 4ο 
Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

 
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ, ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016, με κριτιριο  
κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ προςφορά. 
 

Άρκρο 5ο  – Χρόνοσ & τόποσ παράδοςθσ 
Σα είδθ κα παραδίδονται τμθματικά και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Διμου μζχρι τθν 31/12/2021. 
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςε δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επόμενθ 
τθσ κάκε παραγγελίασ . 
ε περίπτωςθ προςωρινισ αδυναμίασ παράδοςθσ των ηθτοφμενων ειδϊν δίδεται επιπλζον 
προκεςμία πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν με ζγγραφθ εντολι τθσ υπθρεςίασ φςτερα από όχλθςθ 
του αναδόχου τθσ προμικειασ διαφορετικά επιβάλλονται όςα ορίηονται ςτισ διατάξεισ. 
Ο τόποσ παράδοςθσ το κα προςδιοριςτεί από τθν υπθρεςία. 
 



 
 

Άρκρο 6ο – Ζκπτωςθ αναδόχου 
Εφόςον υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ ι ο 
ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ κάκε είδουσ υποχρεϊςεισ του, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 

Άρκρο 7ο – Κατάςταςθ Φυτών 
Κατά τθν παράδοςθ τα φυτά πρζπει να είναι εφρωςτα και υγιι και γενικά θ κατάςταςθ τουσ πρζπει 
να είναι άριςτθ και ςφμφωνθ με τισ προδιαγραφζσ. 
Η καλι υγεία και ευρωςτία των φυτϊν φαίνεται ςτα παρακάτω ςθμεία που πρζπει να εξετάηονται: 
-Σα φυτά να είναι ελεφκερα από ςυμπτϊματα προςβολϊν από ζντομα, πακογόνα, νθματϊδεισ ι 
άλλουσ επιβλαβείσ οργανιςμοφσ. 
- Η ζρευνα τθσ κόμθσ, του κορμοφ και των ριηϊν πρζπει να δείξει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
Φφλλα: Σο μζγεκοσ, το χρϊμα και θ εμφάνιςθ των φφλλων είναι τυπικά για κάκε εποχι και ςτάδιο 
βλάςτθςθσ κάκε είδουσ /ποικιλίασ. Σα φφλλα δεν πρζπει να είναι κακοςχθματιςμζνα, 
παραμορφωμζνα, ςχιςμζνα, αποχρωματιςμζνα, χλωρωτικά ι με νεκρωτικζσ κθλίδεσ ι με εμφάνιςθ 
με οποιοδιποτε τρόπο μθ τυπικι. 
Κλϊνοι: Η ανάπτυξθ των κλϊνων (μικοσ και διάμετροσ) είναι τυπικι για τθν θλικία μζγεκοσ κάκε 
είδουσ /ποικιλίασ . Σα φυτά δεν πρζπει να ζχουν βλαςτοφσ νεκροφσ, ςπαςμζνουσ, 
παραμορφωμζνουσ ι με διάφορεσ άλλεσ ηθμιζσ. 
Κορμόσ: Πρζπει να είναι αρκετά ίςιοσ, κατακόρυφοσ, χωρίσ πλθγζσ(εκτόσ από ςωςτζσ τομζσ 
κλαδζματοσ), ςχιςμζσ, νεκρωτικζσ ι καμζνεσ από τον ιλιο περιοχζσ, καρποφορίεσ μυκιτων, 
κομμιϊςεισ ίχνθ από ξυλοφάγα ζντομα γδαρςίματα καρκινϊματα και ςτραγγαλιςμοφσ από υλικά 
υποςτφλωςθσ. 
Ρίηεσ: το ριηικό ςφςτθμα πρζπει να είναι ελεφκερο από προςβολζσ από ζμβιουσ(ζντομα, πακογόνα 
κ.λ.π) και μθ ζμβιουσ παράγοντεσ(τοξικότθτα από ηιηανιοκτόνα, αλατότθτα, υπερβολικι άρδευςθ 
κ.λ.π.. Η κατανομι των ριηϊν να είναι ομοιόμορφθ ςε όλο το ζδαφοσ ι το υπόςτρωμα και θ 
ανάπτυξθ τουσ τυπικι για κάκε είδοσ/ ποικιλία. 

 
 

Άρκρο 8ο 
Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ, εξοφλθτικόσ λογαριαςμόσ 

 
Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ, που ιςχφουν κατά τθν θμζρα υπογραφισ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
Η πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν παραλαβι των ειδϊν από το Διμο Λζςβου, αφοφ  ςυνταχκεί και 
υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβισ υλικϊν και υποβλθκοφν τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ.  
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται μετά από τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ.  

 
Άρκρο 9ο  

Επίλυςθ διαφορϊν 
 
Οι διαφορζσ που κα εμφανιςτοφν από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ προμικειασ, επιλφονται 
ςφμφωνα με το Άρκρο 40 τθσ 11389/93 Τπουργικισ απόφαςθσ. 
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ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

Άρκρο 1ο – Αντικείμενο τθσ Προμικειασ 

Η ςυγγραφι αυτι αφορά τθν  προμικεια φυτικοφ υλικοφ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Διμου 
Μυτιλινθσ ςε χϊρουσ πραςίνου. Πιο ςυγκεκριμζνα αφορά τθν προμικεια καλλωπιςτικϊν δζντρων 
και κάμνων, αναρριχϊμενων κάμνων, ποωδϊν πολυετϊν, εποχιακϊν φυτϊν, ςπόρων ζτοιμου 
χλοοτάπθτα και παςςάλων ςτιριξθσ. 
 

Άρκρο 2ο – Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 
Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 
1.Ν.4412/16: Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
2.Ν. 3852/10 : Πρόγραμμα Καλλικράτθσ 
3.Ν.3463/06 : Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων. 
 
 

Άρκρο 3ο – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να εγγυοφνται τθν κάλυψθ των προδιαγραφϊν. 
Ακολουκοφν πίνακεσ ςτο τζλοσ του τεφχουσ με τισ κατθγορίεσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό 
προμικεια ειδϊν. 
 

                       Άρκρο 4ο –Ειδικά τοιχεία Προςφορών 
 

Με τθν προςφορά κάκε διαγωνιηόμενου κα δίνονται υποχρεωτικά τα παρακάτω ςτοιχεία: 
 
Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  
 
- ο διαγωνιηόμενοσ ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που 
ςυνοδεφουν αυτιν και των ςχετικϊν με αυτι διατάξεων και ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τθν 
τεχνικι ζκκεςθ.  
-τα είδθ που κα παραδοκοφν κα είναι τουλάχιςτον ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ του 
Διμου, κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και κα ςτεροφνται ελαττωμάτων, με δυνατότθτα άμεςθσ αντικατάςταςθσ 
ελλαττωματικϊν κατά τθν παράδοςθ. 
 
 
2. Αναλυτικι κατάςταςθ όλων των ειδϊν που προςφζρουν (αναφορά ςε παραγωγικι ι ειςαγωγικι εταιρεία 
και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία) 
 
3. Επιπλζον επί ποινι αποκλειςμοφ από τον διαγωνιςμό κα πρζπει να προςκομιςτεί:  
 
-Άδεια Εμπορίασ Πολλαπλαςιαςτικοφ Τλικοφ του προςφζροντοσ. 



Η εμπορία πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ (φυτά, ςπόροι, δζνδρα, κλπ.) προχποκζτει τθ ςχετικι εγγραφι ςτο 
επίςθμο μθτρϊο του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (ΤΠΑΑΣ) ϊςτε θ επιχείρθςθ να λειτουργεί 
νόμιμα (ςφμφωνα με τθ Τ.Α. 1153/16620/2014 του ΦΕΚ 616Β/2014).  
 
-O διαγωνιηόμενοσ/ διαγωνιηόμενθ εταιρεία κα πρζπει να διακζτει ο ίδιοσ/θ ίδια τθ ςχετικι άδεια Εμπορίασ 
Πολλαπλαςιαςτικοφ Τλικοφ (Π.Τ.) και να είναι εγγεγραμμζνοσ/θ ςτο αντίςτοιχο επίςθμο μθτρϊο του ΤΠΑΑΣ, 
αποκλειόμενθσ τθσ δυνατότθτασ χριςθσ άδειασ τρίτου προςϊπου.  
τθν περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ ζχει εγγραφεί μόνο ςτον επίςθμο μθτρϊο ωσ φυτωριακι επιχείρθςθ 
(παραγωγισ) και δεν ζχει λάβει αδειοδότθςθ Εμπορίασ Πολλαπλαςιαςτικοφ Τλικοφ κα πρζπει να διακζτει τον 
επίςθμα δθλωμζνο κατάλογο των ειδϊν που παράγει (ο οποίοσ ζχει δθλωκεί ςτο Τ.Π.Α.Α.&Σ.), ϊςτε να 
ελεγχκεί εάν τα ηθτοφμενα είδθ είναι είδθ παραγωγισ του.  
 
-φμφωνα με το Π.Δ 159/30-10-2014 (ΦΕΚ 241Α), ο κάτοχοσ τθσ άδειασ είναι υποχρεωμζνοσ να απαςχολεί ςτθν 
επιχείρθςθ υπεφκυνο επιςτιμονα (Γεωπόνο, Σεχν. Γεωπόνο) ζςτω και με μερικι απαςχόλθςθ κατ’ ελάχιςτον 
20ϊρεσ/εβδομάδα, το οποίο πρζπει να αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ του πίνακα προςωπικοφ από τθν 
επικεϊρθςθ εργαςίασ ι του ΙΚΑ κακϊσ και με τθν προςκόμιςθ αντίγραφου του πτυχίου του υπεφκυνου 
επιςτιμονα που απαςχολείται. Εάν ό ίδιοσ ι ο διαχειριςτισ ζχει τθν παραπάνω ιδιότθτα, αρκεί θ προςκόμιςθ 
αντιγράφου του πτυχίου του ωσ Τπεφκυνου Επιςτιμονα.  
 
Επί ποινι αποκλειςμοφ ο διαγωνιηόμενοσ ι θ διαγωνιηόμενθ εταιρεία υποχρεοφται : 

 
-Nα δθλϊνει ςτθν προςφορά του τθν χϊρα προζλευςθσ των ειδϊν που προςφζρει, τθν εταιρεία παραγωγισ ι 
εμπορίασ ι το φυτϊριο παραγωγισ κακϊσ και το τόπο εγκατάςταςι τουσ ( πλιρθσ Δ/νςθ ).  

-Nα προςκομίςει κατάλογο ςτον οποίο κα αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν τελευταίων 
χρόνων και ειδικότερα τα είδθ, οι ποςότθτεσ, θ αξία, οι θμερομθνίεσ παραγγελίασ, παράδοςθσ και υποχρζωςθσ 
παράδοςθσ, κακϊσ και οι παραλιπτεσ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα.  

-Nα προςκομίςει ςυμβάςεισ δφο τουλάχιςτον διαφορετικϊν ετϊν για δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
δθμοπρατοφμενο αντικείμενο ι αντιγράφα τιμολογίων για τον ιδιωτικό τομζα, προκειμζνου να αποδειχκεί 
εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προμικειασ. 
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Προσ:  ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ  

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ  προμικειασ που αναγράφεται ςτθν επικεφαλίδασ, υποβάλλω τθν παροφςα 

προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ 

τθσ προμικειασ με τισ ακόλουκεσ τιμζσ ειδϊν :  

 A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΘΣΑ 
ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΝΟΛΟ 

1 ΔΕΝΣΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ3  50 TEM.   

2 ΔΕΝΣΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ4  50 TEM.   

3 ΔΕΝΣΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ5 20 TEM.   

4  ΔΕΝΣΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ6  10 TEM.   

5 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ2  350 TEM.   

6 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ3  350 TEM.   

7 ΑΝΑΡΙΧΩΜΕΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α2  20 TEM.   

8  ΠΟΩΔΗ - ΠΟΛΤΕΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Π1  608 TEM.   

9  ΠΟΩΔΗ - ΠΟΛΤΕΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Π2  1500 TEM.   

10  ΕΠΟΧΙΑΚΑ - ΕΣΗΙΑ ΑΝΘΟΦΤΣΑ ΚΑΣΗΓ. ΕΠ1  500 TEM.   

11  ΕΠΟΧΙΑΚΑ - ΕΣΗΙΑ ΑΝΘΟΦΤΣΑ ΚΑΣΗΓ. ΕΠ2  500 TEM.   

12 ΠΟΡΟ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΒΕΡΜΟΤΔΑ  20 Κg   

13 ΠΟΡΟ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ FESTUCA SP.  50 Κg   

14 ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΟ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 200 T.M.   

  
  

ΤΝΟΛΟ Α   

Φ.Π.Α. 9%   

15 ΠΑΑΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΦΤΣΩΝ  150 ΣΕΜ. 
 

 

  
  
  
  
  

ΤΝΟΛΟ Β   

Φ.Π.Α. 17%   

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α+Β)   

ΤΝΟΛΟ Φ.Π.Α.   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

Μυτιλήνη    /     /2021 

       Ο Προσυέρων  



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: 

 1. ΔΕΝΣΡΑ  

2. ΘΑΜΝΟΙ  

3. ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ  

4. ΠΟΛΤΕΣΗ ΠΟΩΔΗ 

 5. ΕΠΟΧΙΑΚΑ – ΕΣΗΙΑ ΑΝΘΟΦΤΣΑ 

 6. ΠΟΡΟ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ  

7. ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΟ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

 8. ΠΑΑΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΦΤΣΩΝ 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


