
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 620b5f3c5b49dcae4b46b75a στις 15/02/22 14:53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 “ Προμήθεια εποχιακών φυτών ” 
                   

Κ.Μ. : Π14/2022
ΠΡΟΥΠ: 33.787,00 €  (με ΦΠΑ 13%)  
Κ.Α.  :  35. 6692.0002 
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 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια ποωδών καλλωπιστικών ετήσιων και 
πολυετών φυτών, με σκοπό τον εμπλουτισμό των χώρων πρασίνου, έτσι ώστε

o Να δώσουν χρώμα και χαρακτήρα στον Δήμο μας όλες τις εποχές του έτους

o Να δημιουργήσουν κατάλληλους χρωματικούς συνδυασμούς ανάλογα με τον χώρο 
που τοποθετούνται

o Να εξασφαλίσουν τη συνεχή ανανέωση και την σταθερότητα τους στο χώρο 
ικανοποιώντας  τις αισθητικές, λειτουργικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των δημοτών.

 Τα απαιτούμενα στοιχεία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φυτών περιγράφονται αναλυτικά 
στις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη. Η συνολική δαπάνη 
ανέρχεται σε 33.787,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. Κριτήριο ανάθεσης είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 86 και 90 του νόμου 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για 
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12- 2022 με δυνατότητα 
χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η γενική προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια εποχιακών-ποωδών φυτών. 
      Το προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι υγιή και να εμφανίζουν τα ακόλουθα  
χαρακτηριστικά: 
➢ να είναι εύρωστα με πολλά κλαδιά και μπουμπούκια
➢ να έχουν πλούσιο ριζικό σύστημα 
➢ να μην είναι γερασμένα, να μην έχουν ξερά ή κίτρινα κατώτερα φύλλα καθώς επίσης και 

να μην έχουν αποβάλει τα κατώτερα φύλλα τους
➢ να είναι σκληραγωγημένα
➢ να έχουν ανάπτυξη ανάλογα με το μέγεθος του φυτοδοχείου τους
             
      Κάθε προμηθευόμενο είδος πρέπει να επισημαίνεται με ευανάγνωστη ετικέτα στην οποία 
θα αναγράφονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως η λατινική και η κοινή ονομασία του.
      Το υπόστρωμα των εποχιακών φυτών να είναι  τύρφη ή μίγμα με μεγάλη αναλογία 
τύρφης και επειδή η μπάλα χώματος των φυτών είναι πολύ μικρή απαιτείται μεγάλη προσοχή  
στην διατήρηση των επιθυμητών επιπέδων υγρασίας.
       Όλα τα φυτά πρέπει να έχουν τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες  στο φυτώριο από 
το οποίο προέρχονται ώστε να έχουν τα ποιοτικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά που 
απαιτούνται από τις παρούσες προδιαγραφές. Η ανάπτυξη των φυτών θα είναι σύμφωνη με 
το μέγεθος της γλάστρας.

        Τα εποχιακά – ποώδη φυτά διατίθενται στην αγορά σε διάφορες μορφές. Η 
επιθυμητή μορφή εμπορίου για κάθε είδος αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα 
προδιαγραφών. Το φυτικό υλικό πρέπει να είναι υγιές, χωρίς τραύματα, καρκινώματα, 
ασθένειες εν εκκολάψει ή εν αναπτύξει. Για αυτό κάθε παρτίδα φυτών πρέπει να συνοδεύεται 
από Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι τα φυτά είναι υγιή και ότι θα αντικαταστήσει όλα τα 
άρρωστα φυτά σε περίπτωση εμφάνισης ασθένειας που δεν μπορεί να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά .

 Η επιλογή των εποχιακών-ποωδών φυτών θα είναι σύμφωνη με τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά  και θα έχει επίσης  κριτήριο την εποχή άνθησης, έτσι ώστε ο συνδυασμός 
των διαδοχικών φυτεύσεων, ανοιξιάτικων  και φθινοπωρινών, να μπορεί να εξασφαλίσει 
άνθηση όλη την διάρκεια του χρόνου στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ιλίου. Η 
επιλογή των χρωμάτων των εποχιακών φυτών  θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις  της 
Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου. Επίσης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 
φυτών που υπάρχουν στα φυτώρια, η επιβλέπουσα υπηρεσία θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα 
σε φυτά των ίδιων προδιαγραφών. 

Το φυτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί  πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που 

λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1564/85 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις  
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των Ν. 2040/92 και  Ν. 2325/95 ή αν είναι εισαγόμενα να συνοδεύονται από τα 

προβλεπόμενα πιστοποιητικά  σύμφωνα με το Π.Δ. 365/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

, επιπλέον υπάρχει συμβατική υποχρέωση ότι όλα τα φυτά προς φύτευση θα πρέπει να 

συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό  διαβατήριο (άρθρο 79 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031).

Τα πρότυπα που ακολουθούν στους παρακάτω πίνακες προδιαγραφών, καθορίζουν 
τα απαιτούμενα μεγέθη, την επιθυμητή μορφή εμπορίου και την σχετική περίοδο άνθησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

A/A ΕΙΔΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ CPV
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΓΛΑΣΤΡΑΣ 

(CM)
ΕΠΟΧΗ ΑΝΘΗΣΗΣ

1. ΜΠΕΛΛΑ
Bellis perenis         10-11  ΑΝΟΙΞΗ

2.
ΑΡΓΥΡΑΝΘΕΜΑ
Argyranthemum sp 18

ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ

3.
ΒΙΟΛΕΤΑ
Mathiola incana          18

ΑΝΟΙΞΗ –ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

4. ΔΙΜΟΡΦΟΘΗΚΗ
Dimorphoteca sp 16-18 ΑΝΟΙΞΗ -ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

5.
ΓΕΡΑΝΙ
Pelargonium sp
Geraniaceae

18
ΑΝΟΙΞΗ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ

6. ΠΕΤΟΥΝΙΕΣ
Petumia Hybrida 17-18 ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΙΞΗΣ -     

ΤΕΛΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ   

7. ΣΕΡΦΙΝΙΑ
Petumia surfinia 17-18 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ   

8.
ΠΕΝΤΑΣ
Pentas Lanceolata 17

ΑΝΟΙΞΗ -ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

9
ΜΠΙΓΟΝΙΑ 
ΠΟΛΥΑΝΘΕΙΣ
Begonia sempeflorens

17
ΑΝΟΙΞΗ -ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

10.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ
Chrysanthemum sp 18 ΤΕΛΟΣ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ-

ΜΕΣΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

     11. ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ
Cyclamen,Sobread      18   M ΜΕΣΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

     12.
ΒΙ ΚΑΤΗΦΕΣ ΜΕΓΑΝΘΗΣ
Ω Tagetes Erecta

03451100-7

    17 ΑΝΟΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 
ΠΡΩΤΑ ΚΡΥΑ

Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού. 
Εφόσον ζητηθεί να κατατεθούν δείγματα, προκειμένου να ελεγχθούν από την αρμόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, τότε ο διαγωνιζόμενος οφείλει εντός 3 
ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση να τα προσκομίσει. Στην περίπτωση που η 
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επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από τον 
διαγωνιζόμενο, δεν πληροί όλους τους τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το 
συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€) ΣΥΝΟΛΟ (€)

1. ΜΠΕΛΛΑ 200 1,20 240,00

2. ΑΡΓΥΡΑΝΘΕΜΑ 700 2,50 1.750,00

3. ΒΙΟΛΕΤΑ 600 1,60 960,00

4. ΔΙΜΟΡΦΟΘΗΚΗ
DIMORPHOTECA SP 600 2,00 1.200,00

5. ΓΕΡΑΝΙ
PELARGONIUM X HORTORUM 3.000 2,00 6.000,00

6. ΠΕΤΟΥΝΙΕΣ 200 3,00 600,00

7. ΣΕΡΦΙΝΙΑ 100 3,00 300,00

8. ΠΕΤΑΝΣ 200 2,00 400,00

9. ΜΠΙΓΟΝΙΑ ΠΟΛΥΑΝΘΕΙΣ 300 2,00 600,00

10. ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ
CHRYSANTEMUM SP. 250 3,80 950,00

11. ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ
CYCLAMEN PERSICUM 4.000 4,00 16.000,00

12. ΚΑΤΗΦΕΣ ΜΕΓΑΝΘΗΣ
TAGETES ERECHTA 600 1,50 900,00

ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΩΝ 10.750 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

29.900,00

ΦΠΑ 13% 3.887,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.787,00
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείμενο της προμήθειας
      Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια εποχιακών-ποωδών φυτών  
για την κάλυψη των εποχιακών φυτεύσεων - αναγκών του Δήμου Ιλίου, για το ετος 2022, με 
δυνατότητα παράτασης έως εξαντλήσεως του ποσού.

 ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις :

• Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : 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

• Νόμος 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Νόμος 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006)

• Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999)

• Νόμος 3731/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 
(ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008)

• Νόμος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 
Α’/07-06-2010)

• Νόμος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010)

• Π.Δ.  80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016).
• Νόμος 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 6ου Κεφαλαίου του ν. 3588/07 
(Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και 
τον Ν4072/12 (ΦΕΚ 86 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποίηση

• Νόμος 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 
4127/13» (ΦΕΚ 107 Α΄/09-05-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

• Νόμος 4250/14 (ΦΕΚ 74 Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

• Νόμος 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

• Νόμος 4441/2016, ΦΕΚ 227/6-12-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,      
• To Π.Δ. 159 /30-10-2014 (ΦΕΚ 241  Α)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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•  Την K.Y.A  1153/16620 (ΦΕΚ 616/11-03-2014)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των 
επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών 
και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού.         

•
ΑΡΘΡΟ 3O: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης  είναι:

α)Σύμβαση
β)Συγγραφή Υποχρεώσεων
γ)Τεχνικές Προδιαγραφές
δ)Τεχνική Έκθεση
ε) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ 4O: Προσφορές
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι 
προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 
στον οποίο να αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «Προσφορά» ή η φράση «Αίτηση συμμετοχής», 
η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, ο τίτλος της 
σύμβασης. Μέσα στο φάκελο θα υπάρχουν δύο χωριστοί φάκελοι οι οποίοι θα φέρουν 
εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 
περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.
 Επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά :
1. να είναι εγγεγραμμένοι στο επίσημο μητρώο Επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας ή 
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού 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)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και να προσκομίσουν το αντίστοιχο 
έγγραφο που να το αποδεικνύει. Eπισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να 
είναι οι ίδιοι εγγεγραμένοι  στο αντίστοιχο επίσημο μητρώο του ΥΠΑΑΤ αποκλειόμενης της 
δυνατότητας χρήσης άδειας τρίτου προσώπου ώστε να πληρείται το νομικό πλαίσιο,
2. στην περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής έχει εγγραφεί μόνο στο επίσημο μητρώο 
ως φυτωριακή επιχείρηση (παραγωγής και εμπορίας) θα πρέπει να καταθέσει 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.
3. να προσκομίσει αντίγραφο του πτυχίου του υπεύθυνου επιστήμονα (Γεωπόνο, Τεχν. 
Γεωπονίας) που απασχολείται στην επιχείρηση σύμφωνα με το Π.Δ 159/30-10-2014 (ΦΕΚ 
241Α), και προσκόμιση του πίνακα προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας ή του ΙΚΑ, 
προσφάτως  επικυρωμένο από τον  οποίο θα αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση απασχολεί 
υπεύθυνο επιστήμονα  έστω και με μερική απασχόληση  κατ’ ελάχιστον 10 ή 
20ώρες/εβδομάδα, αναλόγως του τύπου της επιχείρησης. Εάν ό ίδιος ή ο διαχειριστής έχει 
την παραπάνω ιδιότητα, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πτυχίου του ως Υπεύθυνου 
Επιστήμονα.
4. Τέλος θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι τα προς προμήθεια είδη συμφωνούν πλήρως με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 
οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς
 Η τιμή των υπό προμήθεια ειδών, δίνεται ανά μονάδα, αριθμητικώς και ολογράφως. Στην 
τιμή περιλαμβάνεται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και η κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπως ορίζεται στην περ. (α) της 
παρ. 5 του άρθρου 95 του νόμου 4412/16  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η οικονομική 
προσφορά των υποψηφίων, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα προμήθεια, θα 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της  σχετικής σύμβασης και θα δίδεται σε ευρώ, σύμφωνα με 
το άρθρο 95 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι τιμές μονάδας της 
προσφοράς του κάθε υποψήφιου  για τα εποχιακά-ποώδη φυτά, θα παραμένουν σταθερές 
για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την 
πραγματοποίηση της περαίωσης της προμήθειας, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην 
παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προσφέροντα, θα 
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απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Στο τέλος της 
οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, 
υπογραφή και σφραγίδα του/ης προσφέροντα. Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε προσφέροντα θα 
διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος  θα μπορεί 
προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής 
προσφοράς του. 
   Τέλος, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να 
περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, με ποινή αποκλεισμού όσων 
υποψήφιων προμηθευτών δεν συμμετέχουν για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, 
καθώς ο υποψήφιος προμηθευτής που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι 
οικονομικότερος για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών θα επιλέγεται ως ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 5O:   Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών
     Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και τα 
λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά κ.τ.λ.) των προσφορών τους. Οποιοδήποτε αποδεικτικό 
έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 
στα Ελληνικά.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για αυτούς, κατά την υπογραφή της σύμβασης 
και κατά τη διαδικασία της  παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.      Ο ανάδοχος της 
προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο προς υπογραφή της σύμβασης και να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής και ασφαλιστικής του ενημερότητας  
κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6O:   Πληρωμή
 Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται ως 31/12/2022, χρόνος μετρούμενος από την 
υπογραφή της σύμβαση, με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.
 H πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της 
προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την υπηρεσία και 
την προσκόμιση του ανάλογου τιμολογίου από τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7O: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Εάν υπάρξει εκπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/16  όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «…Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά», εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται 
αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση 
του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 8O: Πλημμελής κατασκευή
 Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή 
εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή να τα 
βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9O: Φόροι - τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά 
τις  ημέρες διενέργειας της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 10O: Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και τη 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 620b5f3c5b49dcae4b46b75a στις 15/02/22 14:53
8

ΑΡΘΡΟ 11O: Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθεια
Η παραλαβή των εποχιακών φυτών ενεργείται τμηματικά, σε χρονικό διάστημα έως 

31-12-2022, ανάλογα με την εποχή  άνθησης των εποχιακών φυτών, πάντα μετά από τις 
υποδείξεις της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου του Δήμου Ιλίου και ο 
προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να την εκτελεί αμέσως. Η παραλαβή γίνεται από τις 
επιτροπές του άρθρου 221 του ν. 4412/16 Πριν την οριστική παραλαβή των ειδών ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία, τα σχετικά δείγματα τα οποία θα 
συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές. Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 
ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Επίσης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 
φυτών που υπάρχουν στα φυτώρια, η επιβλέπουσα υπηρεσία θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα 
σε φυτά των ίδιων προδιαγραφών. 

H Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου θα εποπτεύει και θα επιβλέπει, κατά τις 
κείμενες διατάξεις, την εκτέλεση της προμήθειας.
 Εάν κατά την παραλαβή των δειγμάτων διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη 
μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν 
συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης 
προθεσμίας, ο Δήμος Ιλίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για 
λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα 
αυτού τρόπο. Κατά τη διάρκεια της παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 12Ο 
      Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των ειδών, σε χώρο που θα 
υποδείξει η Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου  του Δήμου Ιλίου.
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