
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ     ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                         
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                           
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛ.:   27/2022                                                               
                                                         

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 

M E Λ Ε Τ Η 
 

 
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   : 30.000,00 € 
Φ.Π.Α.  :                       :   2.786,40 € 
ΣΥΝΟΛΟ :                     : 32.786,40 € 

 

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

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

Σπόροι (03111000-2) 
Ξύλινοι πάσσαλοι (34928210-3) 

 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 
5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
6. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

 

 

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


 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ     ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                         
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                    
ΑΡ. ΜΕΛ.:   27/2022                                      
       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   : 30.000,00 € 
       Φ.Π.Α.  :                       :   2.786,40 € 
       ΣΥΝΟΛΟ :                     : 32.786,40 € 
 
         

                                                         
     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια φυτικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Μυτιλήνης σε χώρους πρασίνου. Πιο συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια καλλωπιστικών δέντρων 

και θάμνων, αναρριχώμενων θάμνων, ποωδών πολυετών, εποχιακών φυτών, σπόρων έτοιμου 

χλοοτάπητα και πασσάλων στήριξης.  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 1. Ν.4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 2. Ν. 3852/10 : Πρόγραμμα Καλλικράτης  

3. Ν.3463/06 : Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.  

Η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  με 

σφραγισμένες προσφορές , την συμπλήρωση τιμολογίου προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.  

Ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών επί ποινή αποκλεισμού. Οι 

προσφερόμενες τιμές ανά είδος και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνoυν τον προϋπολογισμό της 

προμήθειας. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κατηγορίες των ειδών που θα προμηθευτεί ο δήμος 

περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες 1- 6 του Παραρτήματος Α: 1. ΔΕΝΤΡΑ 2. ΘΑΜΝΟΙ 3. 

ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ 4. ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΟΩΔΗ 5. ΕΠΟΧΙΑΚΑ – ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΘΟΦΥΤΑ 6. ΣΠΟΡΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 7. 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 8. ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 32.786,40 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους 

πόρους του Δήμου και έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2022 με Κ.Α 35.6692 με 

τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 

 
 
 
 
 
 



 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΩΝ 
 

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 του 
φυτοδοχείου, χωρίς αλλοιώσεις ή και ενδείξεις προσβολών,  
-  Τα φυτά θα έχουν αναπτυχθεί σε φυτοδοχεία. Για τα μεγάλα δένδρα 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.  
- Να φέρει ένδειξη της ποικιλίας και χρώματος ανθέων (όπου απαιτείται) όπως ζητείται με την παρούσα 
τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με τους καταλόγους που διατηρεί ο προμηθευτής με τη λεπτομερή περιγραφή 
και την ονομασία της (αρθ. 9 της οδηγίας 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου) και  
- Τα φυτοδοχεία ανάπτυξης των φυτών, γλάστρες, θα είναι διαστάσεων ανάλογων με το μέγεθος του φυτού, 
όπως περιγράφεται στα Τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους.  
 
Κάθε είδος φυτού πρέπει να επισημαίνεται με ευανάγνωστη ετικέτα, στην οποία θα αναγράφονται εγγυημένα, 
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία: η λατινική και η κοινή ονομασία. Οι ετικέτες πρέπει να είναι ανθεκτικές, 
αδιάβροχες, γραμμένες με ανεξίτηλο μελάνι ή ανάγλυφες και να είναι αναρτημένες με ασφάλεια σε όλα τα 
φυτά κατά την παράδοση. Κατ’εξαίρεση στις περιπτώσεις των ειδών με μεγάλη ποσότητα μπορούν να 
επισημαίνονται με την ανωτέρω ετικέτα κατ’ελάχιστον τα 20 τεμάχια κάθε είδους. Σε αντίθετη περίπτωση τα 
φυτά θα επιστρέφονται στον προμηθευτή χωρίς αντιρρήσεις. Ειδικότερα :  
 
 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ  
 
Σε αυτή την ομάδα ανήκουν είδη δένδρων ή θάμνων διαμορφωμένων σε δενδρύλλια γνωστά για την 
καλλωπιστική τους αξία και δοκιμασμένα για την αντοχή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες του αστικού 
περιβάλλοντος. Πρόκειται να φυτευτούν σε υπάρχουσες ή νέες πλατείες, δενδροστοιχίες και πεζοδρόμια.  
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,  
- Να έχουν διανύσει περίοδο σκληραγώγησης στο φυτώριο από την εξαγωγή τους από το έδαφος τουλάχιστον 
δώδεκα (12) μήνες πριν της παραδόσεως και να έχουν διατηρηθεί σε φυσικές συνθήκες, 
- Το ύψος του κορμού μετριέται από το λαιμό του φυτού έως την κορυφή του και  
- Η περίμετρος κορμού μετριέται στα 80 – 100 εκ. από το λαιμό του φυτού.  
 
 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ  
 
Οι ζητούμενοι καλλωπιστικοί θάμνοι πρέπει επιπλέον των παραπάνω:  
-Να είναι ανεπτυγμένοι, συμμετρικά διακλαδισμένοι(υποχρεωτικά 3-5 καλώς ανεπτυγμένοι κλάδοι).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 μετριέται από το λαιμό του φυτού έως την κορυφή του.  
 

 
 



 
ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΦΥΤΑ 

 
Πρέπει να τηρούν τις γενικές προδιαγραφές,  
- Να έχουν διανύσει περίοδο σκληραγώγησης από το θερμοκήπιο στο φυσικό περιβάλλον του φυτωρίου 
τουλάχιστον 20 ημέρες πριν της παραδόσεως και να έχουν διατηρηθεί σε φυσικές συνθήκες,  
- Το ριζικό τους σύστημα να είναι πλούσιο και καλώς ανεπτυγμένο στο σύνολο της μπάλας του χώματος του 
φυτοδοχείου, χωρίς αλλοιώσεις ή και ενδείξεις προσβολών.  
- H επιλογή των χρωμάτων θα γίνει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία του Δήμου.  
 
 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ (ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΦΥΤΑ)  
 

Πρέπει να τηρούν τις γενικές προδιαγραφές όσον αφορά την φυτική υγεία των φυτών, η μόρφωσή τους πρέπει 
να είναι αντίστοιχη για αναρριχώμενα φυτά, δεμένα σε καλάμια και ανά είδος να πληρούν τις παρακάτω 
τεχνικές προδιαγραφές. Τα φυτά θα πρέπει να έχουν διακλαδιστεί από ύψος 30 εκ. από τον λαιμό του φυτού, 
θα έχουν πλούσια διακλάδωση και κόμη αλλιώς θα κρίνονται απαράδεκτα.  
 
 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
 

Να προέρχεται από πιστοποιημένο σπόρο ή μείγμα σπόρων κατάλληλο για τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της 
περιοχής  
Να διατίθεται με λωρίδα χώματος ικανού πάχους και μηχανικής αντοχής  
Η υγρασία χώματος της λωρίδας να είναι σε κατάσταση ρώγου.  
Το χώμα του υποστρώματος να έχει αμμώδη σύσταση για καλύτερη ριζοβολία και μειωμένο βάρος  
Ο χλοοτάπητας στην λωρίδα χώματος να είναι κομμένος σύμφωνα με τις ορθές γεωπονικές πρακτικές  
Να υπάρχει παντελής έλλειψη ζιζανίων αγρωστωδών ή πλατύφυλλων  
Να διαθέτει μεγάλη πυκνότητα .  
Να είναι απαλλαγμένος από εντομολογικές ή μυκητολογικές προσβολές  
Να έχει παραμείνει στον αγρό παραγωγής για τουλάχιστον έξι μήνες 

 
 
                           Μυτιλήνη Μάρτιος   2022  

 
           Ο                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                   
     ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                  O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                                                           Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

                           (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. Φ024-03/7943) 
    
  
 
ΣΑΚΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                      ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                            

                                  
 
              
 
 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ     ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                         
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                    
ΑΡ. ΜΕΛ.:   27/2022                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   : 30.000,00 € 
       Φ.Π.Α.  :                       :   2.786,40 € 
       ΣΥΝΟΛΟ :                     : 32.786,40 € 
                                                                            

     ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

  A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ3  200 12,50 € 2.500,00 € 

2 ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ4  180 25,00 € 4.500,00 € 

3 ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ5 120 45,00 € 5.400,00 € 

4  ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ6  50 80,00 € 4.000,00 € 

5 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ2  650 4,30 € 2.795,00 € 

6 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ3  650 7,40 € 4.810,00 € 

7 ΑΝΑΡΙΧΩΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2  80 4,50 € 360,00 € 

8  ΠΟΩΔΗ - ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π1  900 0,85 € 765,00 € 

9  ΠΟΩΔΗ - ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π2  1000 1,65 € 1.650,00 € 

10  ΕΠΟΧΙΑΚΑ - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΘΟΦΥΤΑ ΚΑΤΗΓ. ΕΠ1  1000 0,40 € 400,00 € 

11  ΕΠΟΧΙΑΚΑ - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΘΟΦΥΤΑ ΚΑΤΗΓ. ΕΠ2  730 1,00 € 730,00 € 

14 ΣΠΟΡΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΒΕΡΜΟΥΔΑ  20 12,00 € 240,00 € 

15 ΣΠΟΡΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ FESTUCA SP.  30 5,00 € 150,00 € 

16 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 100 6,20 € 620,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ Α     28.920,00 € 

  ΦΠΑ 9%     2.602,80 € 

17 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ  300 3,60 € 1.080,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ Β     1.080,00 € 

  ΦΠΑ 17%     183,60 € 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)     30.000,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.     2.786,40 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
32.786,40 

€ 
 

                Μυτιλήνη Μάρτιος   2022  
                      

           Ο                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                   
     ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                               O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                                                        Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

                         (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. Φ024-03/7943) 
    
  
 
ΣΑΚΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                    ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                             

                                 
 



      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ     ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                         
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                    
ΑΡ. ΜΕΛ.:   27/2022                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   : 30.000,00 € 
       Φ.Π.Α.  :                       :   2.786,40 € 
       ΣΥΝΟΛΟ :                     : 32.786,40 € 
                         

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο  – Αντικείμενο της Προμήθειας 

 
Η συγγραφή αυτή αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ » 
που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης . 
 

Άρθρο 2ο . Ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις: 
 

1. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδίως των άρθρων 116 
και 117 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  
3. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης 

Άρθρο 3ο. 
Συμβατικά στοιχεία. 

 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
 
Α)Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 
Β) Η Τεχνική Περιγραφή. 
Γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
Δ) Γενική & Ειδική  Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Ε]) Το Τιμολόγιο της προσφοράς 
 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. 
 

Άρθρο 5ο  – Χρόνος & τόπος παράδοσης 
Τα είδη θα παραδίδονται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου μέχρι την 31/12/2022. 
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη 
της κάθε παραγγελίας . 
Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας παράδοσης των ζητούμενων ειδών δίδεται επιπλέον 
προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών με έγγραφη εντολή της υπηρεσίας ύστερα από όχληση 
του αναδόχου της προμήθειας διαφορετικά επιβάλλονται όσα ορίζονται στις διατάξεις. 
Ο τόπος παράδοσης το θα προσδιοριστεί από την υπηρεσία. 
 
 
 



Άρθρο 6ο – Έκπτωση αναδόχου 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο 
ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 7ο – Κατάσταση Φυτών 
Κατά την παράδοση τα φυτά πρέπει να είναι εύρωστα και υγιή και γενικά η κατάσταση τους πρέπει 
να είναι άριστη και σύμφωνη με τις προδιαγραφές. 
Η καλή υγεία και ευρωστία των φυτών φαίνεται στα παρακάτω σημεία που πρέπει να εξετάζονται: 
-Τα φυτά να είναι ελεύθερα από συμπτώματα προσβολών από έντομα, παθογόνα, νηματώδεις ή 
άλλους επιβλαβείς οργανισμούς. 
- Η έρευνα της κόμης, του κορμού και των ριζών πρέπει να δείξει τα εξής χαρακτηριστικά: 
Φύλλα: Το μέγεθος, το χρώμα και η εμφάνιση των φύλλων είναι τυπικά για κάθε εποχή και στάδιο 
βλάστησης κάθε είδους /ποικιλίας. Τα φύλλα δεν πρέπει να είναι κακοσχηματισμένα, 
παραμορφωμένα, σχισμένα, αποχρωματισμένα, χλωρωτικά ή με νεκρωτικές κηλίδες ή με εμφάνιση 
με οποιοδήποτε τρόπο μη τυπική. 
Κλώνοι: Η ανάπτυξη των κλώνων (μήκος και διάμετρος) είναι τυπική για την ηλικία μέγεθος κάθε 
είδους /ποικιλίας . Τα φυτά δεν πρέπει να έχουν βλαστούς νεκρούς, σπασμένους, 
παραμορφωμένους ή με διάφορες άλλες ζημιές. 
Κορμός: Πρέπει να είναι αρκετά ίσιος, κατακόρυφος, χωρίς πληγές(εκτός από σωστές τομές 
κλαδέματος), σχισμές, νεκρωτικές ή καμένες από τον ήλιο περιοχές, καρποφορίες μυκήτων, 
κομμιώσεις ίχνη από ξυλοφάγα έντομα γδαρσίματα καρκινώματα και στραγγαλισμούς από υλικά 
υποστύλωσης. 
Ρίζες: το ριζικό σύστημα πρέπει να είναι ελεύθερο από προσβολές από έμβιους(έντομα, παθογόνα 
κ.λ.π) και μη έμβιους παράγοντες(τοξικότητα από ζιζανιοκτόνα, αλατότητα, υπερβολική άρδευση 
κ.λ.π.. Η κατανομή των ριζών να είναι ομοιόμορφη σε όλο το έδαφος ή το υπόστρωμα και η 
ανάπτυξη τους τυπική για κάθε είδος/ ποικιλία. 

 
Άρθρο 8ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 
 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παραλαβή των ειδών από το Δήμο Λέσβου, αφού  συνταχθεί και 
υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής υλικών και υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής.  
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού  εντάλματος πληρωμής. 

 
 
 
 
 
         Μάρτιος 2022 

           Ο                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
     ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                               O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                                                        Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

                        (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. Φ024-03/7943) 
  
 
ΣΑΚΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                          ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ     ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                         
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                    
ΑΡ. ΜΕΛ.:   27/2022                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   : 32.122,40 € 
       Φ.Π.Α.  :                       :   2.977,42 € 
       ΣΥΝΟΛΟ :                     : 35.099,82 € 
 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της Προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την  προμήθεια φυτικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Μυτιλήνης σε χώρους πρασίνου. Πιο συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια καλλωπιστικών δέντρων 
και θάμνων, αναρριχώμενων θάμνων, ποωδών πολυετών, εποχιακών φυτών, σπόρων έτοιμου 
χλοοτάπητα και πασσάλων στήριξης. 
 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες Διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1.Ν.4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.Ν. 3852/10 : Πρόγραμμα Καλλικράτης 
3.Ν.3463/06 : Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. 
 
 

Άρθρο 3ο – Τεχνικές Προδιαγραφές 
Οι προμηθευτές θα πρέπει να εγγυούνται την κάλυψη των προδιαγραφών. 
Ακολουθούν πίνακες στο τέλος του τεύχους με τις κατηγορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό 
προμήθεια ειδών. 
 

                       Άρθρο 4ο –Ειδικά Στοιχεία Προσφορών 
 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία: 
 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι:  
 
- ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών που 
συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα την 
τεχνική έκθεση.  
-τα είδη που θα παραδοθούν θα είναι τουλάχιστον σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του 
Δήμου, θα είναι άριστης ποιότητας και θα στερούνται ελαττωμάτων, με δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης 
ελλαττωματικών κατά την παράδοση. 
 
 
2. Αναλυτική κατάσταση όλων των ειδών που προσφέρουν (αναφορά σε παραγωγική ή εισαγωγική εταιρεία 
και λοιπά τεχνικά στοιχεία) 
 
3. Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομιστεί:  
 
-Άδεια Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού του προσφέροντος. 
Η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτά, σπόροι, δένδρα, κλπ.) προϋποθέτει τη σχετική εγγραφή στο 
επίσημο μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί 
νόμιμα (σύμφωνα με τη Υ.Α. 1153/16620/2014 του ΦΕΚ 616Β/2014).  
 



-O διαγωνιζόμενος/ διαγωνιζόμενη εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει ο ίδιος/η ίδια τη σχετική άδεια Εμπορίας 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Π.Υ.) και να είναι εγγεγραμμένος/η στο αντίστοιχο επίσημο μητρώο του ΥΠΑΑΤ, 
αποκλειόμενης της δυνατότητας χρήσης άδειας τρίτου προσώπου.  
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει εγγραφεί μόνο στον επίσημο μητρώο ως φυτωριακή επιχείρηση 
(παραγωγής) και δεν έχει λάβει αδειοδότηση Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού θα πρέπει να διαθέτει τον 
επίσημα δηλωμένο κατάλογο των ειδών που παράγει (ο οποίος έχει δηλωθεί στο Υ.Π.Α.Α.&Τ.), ώστε να 
ελεγχθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι είδη παραγωγής του.  
 
-Σύμφωνα με το Π.Δ 159/30-10-2014 (ΦΕΚ 241Α), ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να απασχολεί στην 
επιχείρηση υπεύθυνο επιστήμονα (Γεωπόνο, Τεχν. Γεωπόνο) έστω και με μερική απασχόληση κατ’ ελάχιστον 
20ώρες/εβδομάδα, το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση του πίνακα προσωπικού από την 
επιθεώρηση εργασίας ή του ΙΚΑ καθώς και με την προσκόμιση αντίγραφου του πτυχίου του υπεύθυνου 
επιστήμονα που απασχολείται. Εάν ό ίδιος ή ο διαχειριστής έχει την παραπάνω ιδιότητα, αρκεί η προσκόμιση 
αντιγράφου του πτυχίου του ως Υπεύθυνου Επιστήμονα.  
 
Επί ποινή αποκλεισμού ο διαγωνιζόμενος ή η διαγωνιζόμενη εταιρεία υποχρεούται : 

 
-Nα δηλώνει στην προσφορά του την χώρα προέλευσης των ειδών που προσφέρει, την εταιρεία παραγωγής ή 
εμπορίας ή το φυτώριο παραγωγής καθώς και το τόπο εγκατάστασή τους ( πλήρης Δ/νση ).  

-Nα προσκομίσει κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 
χρόνων και ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης 
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.  

-Nα προσκομίσει συμβάσεις δύο τουλάχιστον διαφορετικών ετών για δραστηριότητα συναφή με το 
δημοπρατούμενο αντικείμενο ή αντιγράφα τιμολογίων για τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να αποδειχθεί 
εμπειρία στο αντικείμενο της προμήθειας. 
          
 
         Μάρτιος 2022 

 
           Ο                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                   
     ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                    O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                                                             Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

                                (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. Φ024-03/7943) 
    
  
 
ΣΑΚΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                          ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                             

                                 
 
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ     ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                         
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                    
ΑΡ. ΜΕΛ.:   27/2022                                                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   : 30.000,00 € 
       Φ.Π.Α.  :                       :   2.786,40 € 
       ΣΥΝΟΛΟ :                     : 32.786,40 € 
            

                                              ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Του/της …………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… …… 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax ……………………  
 
Προς:  ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

Αφού έλαβα γνώση της  προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδας, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση 

της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές ειδών :  

  A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ3  200   

200 ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ4  180   

180 ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ5 120   

120  ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ6  50   

50 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ2  650   

650 ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θ3  650   

650 ΑΝΑΡΙΧΩΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2  80   

80  ΠΟΩΔΗ - ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π1  900   

900  ΠΟΩΔΗ - ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π2  1000   

1000  ΕΠΟΧΙΑΚΑ - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΘΟΦΥΤΑ ΚΑΤΗΓ. ΕΠ1  1000   

1000  ΕΠΟΧΙΑΚΑ - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΘΟΦΥΤΑ ΚΑΤΗΓ. ΕΠ2  730   

730 ΣΠΟΡΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΒΕΡΜΟΥΔΑ  20   

20 ΣΠΟΡΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ FESTUCA SP.  30   

30 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 100   

100 ΣΥΝΟΛΟ Α     

  ΦΠΑ 9%     

  17 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ  300   

300 ΣΥΝΟΛΟ Β   

  ΦΠΑ 17%   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)   

  ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
Μυτιλήνη    /     /2022 

       Ο Προσφέρων  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: 

1. ΔΕΝΤΡΑ  

2. ΘΑΜΝΟΙ  

3. ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ  

4. ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΟΩΔΗ 

 5. ΕΠΟΧΙΑΚΑ – ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΘΟΦΥΤΑ 

 6. ΣΠΟΡΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  

7. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

 8. ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


