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ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΒΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δήμος Λαρισαίων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
25/11/2020

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 03451100-7
Φυτά για φύτευση σε παρτέρια

19520000-7  
Πλαστικά προϊόντα

03111000-2 
 Σπόροι

03121000-5  
Φυτοκομικά προϊόντα

03120000-8  
  Προϊόντα κηπευτικής & φυτωρίου
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24440000-0
Διάφορα λιπάσματα

24451000-0
Παρασιτοκτόνα

03451000-6
Φυτά

34928210-3
Ξύλινοι  πάσσαλοι

KA 35.6692.50009, 35.6692.50003, 35.6692.50005, 35.6692.50004,
35.6692.50008, 35.6693.50002 35.6693.50001, 35.6692.50011,

35.6662.50003 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

55.388,85€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΚΗΜΔΗΣ
 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
 τον  Ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 τον Ν. 4314/2014 (Α΄265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014-2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  Ν.  3419/2005  (Α΄297)  και  άλλες
διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α΄  267)  “Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013”

 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές», 

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 τον  ν.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
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 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 το άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
 τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 τον  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
 τον ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”, 
 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 τη  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης

«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 Των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Επιπλέον:
 .  Την  υπ’  αριθ.  75/2020  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής(ΑΔΑ:  6Α04ΩΛΞ-Ψ91  ) που

αφορούν  συγκρότηση  γνωμοδοτικών  οργάνων  διενέργειας  διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. 

  Τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
  Τις  υπ’  αριθ.1463,1464,  1465,  1466,  1467,1468,  1469,  1470,  1475/2020, αποφάσεις  του

Δημάρχου  Λαρισαίων,  (ΑΔΑ:6Η5ΜΩΛΞ-ΩΗΨ,  6ΧΕΥΩΛΞ-5ΣΛ,  Ω764ΩΛΞ-ΧΜΞ,  ΩΖΑΠΩΛΞ-
ΧΩΜ, Ω8ΠΓΩΛΞ-ΒΨΦ, 6ΚΣ0ΩΛΞ-Δ1Κ, 99ΚΓΩΛΞ-ΙΓΖ, ΩΖΝ0ΩΛΞ-Η1Θ, 68ΠΖΩΛΞ-ΚΘΦ), με
τις  οποίες  διατέθηκαν  οι  πιστώσεις  συνολικού  ποσού  55..388,85€  (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.)  σε  βάρος  των  Κ.Α.:  35.6692.50009  Προμήθειας  εποχιακών  ανθοφύτων  ποσού
4.983,30€,  35.6692.50003  «Προμήθεια  υλικών  παραγωγής  φυτωριακού  υλικού»  ποσού
1.998,88€, 35.6692.50005 «Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα» ποσού 982,54€, 35.6692.50004
«Προμήθεια  έτοιμου  χλοοτάπητα»  ποσού  9.983,55€,  35.6692.50008  «Λοιπές  προμήθειες
αναλώσιμων κηπουρικών υλικών» ποσού 2.976,00€, 35.6693.50002 «Προμήθεια λιπασμάτων
και  περλίτη»  ποσού  14.520,50€,   35.6693.50001  «Προμήθεια  φυτοπαθολογικού  υλικού»
ποσού  1.995,58€,  35.6692.50011  «Προμήθεια  ειδικών  φυτών»  ποσού  14.972,50€,
35.6662.50003  «Προμήθεια  στοιχείων  στήριξης  φυτών»  ποσού  2.976,00€,   του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 Την απόφαση  663/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση Τεχνικών
Προδιαγραφών, εκτέλεσης και όρων Διακήρυξης για την Προμήθεια  εποχιακών ανθοφύτων,
υλικών  παραγωγής  φυτωριακού  υλικού,  σπόρων  χλοοτάπητα,  έτοιμου  χλοοτάπητα,
αναλωσίμων κηπουρικών υλικών, λιπασμάτων και περλίτη,  φυτοπαθολογικού υλικού, ειδικών
φυτών και στοιχείων στήριξης φυτών.
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
Συνοπτικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο  κατακύρωσης  τη
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα προμήθειας, για
την προμήθεια εποχιακών ανθοφύτων, υλικών παραγωγής φυτωριακού υλικού, σπόρων χλοοτάπητα,
έτοιμου χλοοτάπητα,  αναλωσίμων κηπουρικών υλικών, λιπασμάτων και  περλίτη ,  φυτοπαθολογικού
υλικού,  ειδικών  φυτών  και  στοιχείων  στήριξης  φυτών  για  το  έτος  2020  όπως  περιγράφονται  στις
Τεχνικές Προδιαγραφές, προϋπολογισμού δαπάνης 55.388,85€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Άρθρο 1
Περιγραφή προμήθειας

Ο διαγωνισμός αφορά την  προμήθεια εποχιακών ανθοφύτων, υλικών παραγωγής φυτωριακού υλικού,
σπόρων χλοοτάπητα, έτοιμου χλοοτάπητα, αναλωσίμων κηπουρικών υλικών, λιπασμάτων και περλίτη ,
φυτοπαθολογικού υλικού, ειδικών φυτών και στοιχείων στήριξης φυτών  
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης (Παράρτημα Α΄)
Προσφορές  υποβάλλονται  ανά  τμήμα  για  ένα,  δύο  ή  περισσότερα  καθώς  και  για  όλα  τα
τμήματα. 

Άρθρο 2
Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής

άποψης  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  ανά  τμήμα της  προμήθειας,  και  θα  διεξαχθεί  στο

Δημοτικό κατάστημα, Ίωνος Δραγούμη 1, την   26η   του μήνα  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   του έτους 2020 και ώρα

10:00 π.μ.  ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  η οποία  θα συνεδριάσει  στην Αίθουσα

Δημοτικού  Συμβουλίου,  3ος  όροφος.  Εάν  ο  διαγωνισμός  δεν  καταστεί  δυνατόν  να  διεξαχθεί  την

παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι   25/11/2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00

(2:00 μ.μ.) στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1 – Τ.Κ. 41222, με την

ένδειξη  “Να  μην  ανοιχθεί  από  το  Πρωτόκολλο  αλλά  μόνο  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού”.  Οι

προσφορές δύναται να αποστέλλονται ταχυδρομικά αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα βρίσκονται στο Γενικό

Πρωτόκολλο μέχρι την  25η   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του   2020 και ώρα 14:00 (2:00 μ.μ.).

Άρθρο 3
Δικαιούμενοι συμμετοχής –Κριτήρια Επιλογής

Α) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Στο  διαγωνισμό  μπορούν  να συμμετάσχουν  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα καθώς  και  κοινοπραξίες

(ενώσεις) αυτών τα οποία είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε

κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ &

δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016.

Β) Κριτήρια επιλογής
Ο  υποψήφιος  οικονομικός  φορέας  θα  πρέπει  να  διαθέτει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  τις  κάτωθι

ελάχιστες προϋποθέσεις:
1)  Αναφορικά  με  την  καταλληλότητα άσκησης  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας

(συμπληρώνεται στο ΤΕΥΔ Μέρος IV Α):
- Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμή-

θειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαι-

τείται  να είναι εγγεγραμμένοι  σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται  στο

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε

κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη
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ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτεί-

ται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό

Επιμελητήριο

Άρθρο 4
Τρόπος υποβολής προσφορών- Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α) ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα
σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις : α) Η λέξη
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  με  κεφαλαία  γράμματα,  β)  Η  επωνυμία  της  αναθέτουσας  αρχής,  γ)  ο  τίτλος  της
σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), ε) τα
στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:
α)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο φάκελο,  εντός  του  κυρίως φακέλου,  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής».
β)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  εντός  του  κυρίως  φακέλου,  με  την  ένδειξη  «Τεχνική

Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 
γ)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  εντός  του  κυρίως  φακέλου,  με  την  ένδειξη  «Οικονομική

Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι  προσφορές  υπογράφονται  και  μονογράφονται  ανά  φύλλο  από  τον  οικονομικό  φορέα  ή,  σε

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης
καθώς και ο εκπρόσωπος /συντονιστής αυτής.

Β )ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης,
συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα τμήματα για τα οποία κατέθεσε προσφορά
(αρ. 79/1993 Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.) 
2.  Το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  που

περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Δ΄.  Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα

οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και

κανονιστικό  πλαίσιο  που  διέπει  τον  οικονομικό  φορέα,  συμπεριλαμβανομένων  των  διατάξεων  περί

προστασίας  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα.  (Πρβλ.  Κανονισμό  (ΕΕ)  2017/6  &  Κατευθυντήρια

Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής

του  ΤΕΥΔ,  υπογράφουν  στο  Μέρος  VI  Τελικές  δηλώσεις  του  ίδιου  (και  όχι  διαφορετικού  για  κάθε

υπογράφοντα) ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Δ΄ ́. 

Για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην υπογραφή του ΤΕΥΔ είναι: 

- οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 

-  οι  διαχειριστές  των  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (ΕΠΕ)  και  των  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών

εταιρειών (ΙΚΕ) , 
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- ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών

(ΑΕ), 

- ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών, 

- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.

Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η υποβολή του Τυποποιημένου έντυπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα σύμφωνα με την

περίπτ.13 του άρθρου 107 του Ν.4497/17. 

4.  Τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος  άρθρου  δεν  υπάγονται  στη  διαδικασία  της  αυτεπάγγελτης
αναζήτησης. 
5.  Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  που  προβλέπονται  στη  διακήρυξη  πρέπει  να  φέρουν  ημερομηνία
υπογραφής του  δηλούντος  και  να περιέχουν γενικά τα  στοιχεία  που ορίζει  η  ισχύουσα νομοθεσία.
Εφόσον  υποβάλλεται  από  εταιρία,  η  υπεύθυνη  δήλωση  πρέπει  να  υπογράφεται  από  το  νόμιμο
εκπρόσωπό της ή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Τεχνική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει Τεχνικές Προδιαγραφές
των προσφερομένων ειδών, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές
της Διεύθυνσης Πρασίνου. Τμήμα της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού είναι:

2.  Αντίγραφο  του  πτυχίου  του  υπεύθυνου  γεωτεχνικού  επιστήμονα  ή  τεχνολόγου  αντίστοιχης
ειδικότητας που απασχολείται στην επιχείρηση του συμμετέχοντα, καθώς και πίνακας προσωπικού από
την επιθεώρηση εργασίας ή του ΙΚΑ, από τον οποίο να αποδεικνύεται η απασχόληση του ανωτέρω
επιστήμονα.

3. Άδεια λειτουργίας και άσκησης επαγγέλματος και επιπλέον ανάλογα με την κατηγορία των ειδών
στην οποία θα συμμετάσχουν:

i)  Για  τις  επιχειρήσεις  Εμπορίας  Πολλαπλασιαστικού  Υλικού  αντίστοιχη  Άδεια  Εμπορίας  και
βεβαίωση  εγγραφής  στο  επίσημο  μητρώο  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων
(ΥΠΑΑΤ) (σύμφωνα με την Υ.Α. 1153/16620/2014, ΦΕΚ 616Β).

ii)  Για  τις  Σποροπαραγωγικές  και  Φυτωριακές  Επιχειρήσεις  που  δεν  έχουν  λάβει  αδειοδότηση
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού θα πρέπει να κατατεθεί, εκτός από την κατά νόμο άδεια και τη
βεβαίωση εγγραφής στο ΥΠΑΑΤ και ο επίσημα δηλωμένος στο Υ.Π.Α.Α.Τ. κατάλογος των ειδών που
παράγουν, ώστε να ελεγχθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι είδη παραγωγής τους.

iii) Για τα λιπάσματα, Άδεια Εμπορίας Λιπασμάτων και βεβαίωση εγγραφής στο επίσημο μητρώο
του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  (ΥΠΑΑΤ)  (σύμφωνα  με  την  Υ.Α
9748/100747/2012), όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 4166/51687/2014).

iv) Για τα γεωργικά φάρμακα, άδεια εμπορίας Γεωργικών φαρμάκων και τη βεβαίωση εγγραφής στο
ΥΠΑΑΤ (σύμφωνα με τον Ν.4036/2012. όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4235/2014).

ΙΙΙ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε  ξεχωριστό  σφραγισμένο φάκελο,  συντεταγμένη σύμφωνα με  το

υπόδειγμα που περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Β ́. 

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε

άλλη  επιβάρυνση για την εκτέλεση της προμήθειας. 

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά είδος ως εξής: 

α. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (%) στο οποίο υπάγεται το είδος  

Μειοδότης  θα  αναδειχθεί  αυτός  που  θα  προσφέρει  τη  συμφερότερη  από  οικονομικής  άποψης

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα προμήθειας. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 3
μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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Άρθρο 5
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Η αποσφράγιση του  φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,  των τεχνικών προσφορών και  των
οικονομικών  προσφορών  μπορούν  να  γίνουν  σε  μία  δημόσια  συνεδρίαση,  κατά  την  κρίση  της
επιτροπής (άρθρο 117 παρ.4 ν.4412/2016).

Άρθρο 6
Εγγυήσεις

1. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που  λειτουργούν  νόμιμα  στην  Ελλάδα ή  σε  άλλο κράτος  –μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του
Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  ή  στα  κράτη-μέλη  της  Συμφωνίας  Δημοσίων  Συμβάσεων  του
Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  (Ν  2513/97)  και  έχουν,  σύμφωνα  με  το  νόμο  από  τον  οποίο
διέπονται, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις μπορεί να εκδίδονται και από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική. Επίσημη θεωρείται η μετάφραση που πληροί τους όρους του άρθρου 7 της
διακήρυξης. 
Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Λαρισαίων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Δεν επιτρέπεται  η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί  σε συνάλλαγμα. Σε περίπτωση ένωσης
προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο
ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία απευθύνεται στον
Δήμο Λαρισαίων. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  επί  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  του  τμήματος  για  τα  οποία
υποβάλλεται προσφορά ήτοι , 

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
(αριθμητικώς)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
(ολογράφως)

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ 88,20 Ογδόντα  οκτώ  ευρώ  και
είκοσι λεπτά

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΥΤΩΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

32,24 Τριάντα  δυο  ευρώ  και
είκοσι τέσσερα  λεπτά

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 17,39 Δέκα  επτά  ευρώ  και
τριάντα εννιά  λεπτά

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 176,70 Εκατόν  εβδομήντα  έξη
ευρώ  και  εβδομήντα
λεπτά

5 ΛΟΙΠΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

48,00 Σαράντα οκτώ  ευρώ

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ 257,00 Διακόσια  πενήντα  επτά
ευρώ 

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

35,32 Τριάντα  πέντε  ευρώ  και
τριάντα δύο λεπτά

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 265,00 Διακόσια  εξήντα  πέντε
ευρώ

9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΦΥΤΩΝ

48,00 Σαράντα οκτώ ευρώ
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Η εγγύηση συμμετοχής  πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. 
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το  5%  της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή
κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ.
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου
72 του Ν. 4412/2016 (Α’ /147/8-8-2016). 

Άρθρο 7
Δικαιολογητικά κατακύρωσης

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρω ν την χαμηλότερη τιμή στον οποίο πρόκειται να

γίνει  η  κατακύρωση  (προσωρινός  ανάδοχος),  εντός  προθεσμίας  (10)  δέκα  ημερών  από  την

κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  οφείλει  να  υποβάλει  σε  σφραγισμένο

φάκελο  τα  πιο  κάτω  αναφερόμενα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  αποσφραγίζονται  και

ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού). 

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής: 

α. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, εάν συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 

β.  Εφόσον  ο  διαγωνιζόμενος  έχει  τη  μορφή  νομικού  προσώπου  (εταιρείας),  στα  δικαιολογητικά

κατακύρωσης συμπεριλαμβάνονται: 

-  Τα  φύλλα  των  εφημερίδων  της  κυβέρνησης  (Φ.Ε.Κ.)  στα  οποία  δημοσιεύθηκαν  το  ιδρυτικό

καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα

στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

- Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν

τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει

την  ιδιότητα  του  νομίμου  εκπροσώπου  της  εταιρείας,  πρέπει  να  υποβληθούν  τα  στοιχεία  που

αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που

εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους,  πρέπει να προσκομίζονται  τα

στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό. 

γ.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την

πρόσκληση  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμου

εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο

να προκύπτει ότι  δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α ́/08-08-2016). 

Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

- οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

-  οι  διαχειριστές  των εταιρειών περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  των  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

- ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών

(Α.Ε.), 

- ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών, 

- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 
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Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα

που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 

Εάν  από  το  υποβληθέν  ποινικό  μητρώο  δεν  προκύπτει  το  είδος  του  αδικήματος  για  το  οποίο

καταδικάσθηκε  ο  ενδιαφερόμενος,  υποβάλλεται  από  αυτόν  υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  του

Ν.1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται

με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η Επιτροπή  διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από

τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

δ.  Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής  σε  ισχύ,  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις

φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα

οποία  να  καλύπτουν  και  τον  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα

οριζόμενα  στο άρθρο 104  ν.4412/2016,  προκειμένου  να  τα  υποβάλουν  εφόσον αναδειχθούν

προσωρινοί ανάδοχοι.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, 

- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

-  σε  περίπτωση  ατομικών  επιχειρήσεων,  αφορά  και  όσους  είναι  ασφαλισμένοι  ως  εργοδότες  ή

ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και

όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση

με την εταιρεία. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι προσωρινοί ανάδοχοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στου οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

ε. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος

του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθε-

σμίας υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση που αυτό το πιστοποιητικό δεν εκδίδεται, ένορκη βεβαίω-

ση 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, από την οποία να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, 

 στ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα

του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, το οποίο πρέπει να βρίσκεται

σε ισχύ

 ζ. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφα-

ση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

η. Πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση

ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο  της  έδρας  του
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οικονομικού  φορέα.  Το  πιστοποιητικό  ότι  το  νομικό  πρόσωπο  δεν  έχει  τεθεί  υπό  εκκαθάριση  με

δικαστική  απόφαση  εκδίδεται  από  το  οικείο  Πρωτοδικείο  της  έδρας  του  οικονομικού  φορέα,  το  δε

πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,

σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα  (ατομικές

επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

θ.  Η  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων1.

Αντίγραφα 

Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, εκτός των εγγυήσεων και των υπευθύνων δηλώσεων που

κατατίθενται στο πρωτότυπο, υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη μορφή τους είτε σε μορφή απλού (μη

επικυρωμένου), ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο, εφόσον

πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το δημόσιο, τους ΟΤΑ α ́  και β ́  βαθμού και από τα

νομικά τους πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις τους, από τα Ν.Π.Δ.Δ., τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα

Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους σε ποσοστό 50%

τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς

του άρθρου 1 του Ν 3429/2005. 

Γίνονται  επίσης  δεκτά:  α)  Τα  απλά,  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων,

εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. β) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από

το πρωτότυπο όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς. γ)

Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Ο Δήμος Λαρισαίων υποχρεούται να ασκήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των απλών φωτοαντιγράφων,

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για

τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 

Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961

(κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν.1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση – apostille επί

του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα. 

Τα αντίγραφα των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. 

Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού που είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από

επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Άρθρο 8
Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων

Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: 

-  έχουν  μεταφραστεί  και  επικυρωθεί  από  δικηγόρο  κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  36  του  Κώδικα

Δικηγόρων ή 

-  έχουν  μεταφραστεί  και  επικυρωθεί  από  την  πρεσβεία  ή  το  προξενείο  της  Ελλάδας  στη  χώρα

προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή 

- έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από

ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008 ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου.

1 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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Άρθρο 9
Ενστάσεις

1. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της πράξης κατακύρωσης

και των λοιπών εκτελεστών πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής, υπό τους όρους και τη διαδικασία

που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α ́/08-08-2016). 

2.Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται,  με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της

σύμβασης. 

Άρθρο 10
Διάρκεια και τροποποίηση της σύμβασης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της βάσει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 11
Τρόπος –τόπος παράδοσης

Ο προμηθευτής οφείλει μαζί με την παράδοση των ειδών να εκφόρτωση τα είδη. 
Η μεταφορά και εκφόρτωση των ειδών στον τόπο παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Τα είδη θα
παραδοθούν στη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση. 
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα
από μακροσκοπικό έλεγχο.

Άρθρο 12
Τρόπος πληρωμής

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί  στον προμηθευτή τμηματικά με την έκδοση αντίστοιχων
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Άρθρο 13
Κρατήσεις

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) κράτηση σε ποσοστό 0,07% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή. 

β)  κράτηση σε ποσοστό 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) υπέρ του Δημοσίου,   που

παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή

γ) κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) υπέρ της Αρχής Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε

πληρωμή. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά

υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. 

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

(Σε  περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων  ή  αλλαγών των κρατήσεων,  ισχύουν  οι  εκάστοτε  νόμιμες

κείμενες διατάξεις) 
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Άρθρο 14
Δημοσίευση

Περίληψη της  παρούσας  διακήρυξης  θα  τοιχοκολληθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων του  Δήμου,  θα
αναρτηθεί  στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr  και  www.  larissa  -  dimos  .gr  .) και θα δημοσιευθεί  σε μία
τοπική  εφημερίδα  (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010,  ΦΕΚ62/3-5-2017),  ενώ  ολόκληρη  η  διακήρυξη  θα
καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 11 του Ν 4013/11.

 
Άρθρο 15

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διεύθυνση
Πρασίνου αρμόδιος υπάλληλος κ. Χρήστος Καραγκούνης τηλ. 2410-614637 fax: 2410-618410 και το
Γραφείο του Τμήματος Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών του Δήμου Λαρισαίων, αρμόδια υπάλληλος
κα.Νικούλη Γεωργία   τηλ. 2413-. 500329
Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  διατίθεται  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή  μέσω του  διαδικτύου  στη
διεύθυνση www  .  larissa  -  dimos  .  gr  .

Άρθρο 16
Διατάξεις –Συμβατικά έγγραφα

Συμβατικά έγγραφα κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού, η περίληψη και η Έκθεση Προδιαγραφών - Δαπάνης του Τμήματος

Μελετών και Περιβαλλοντικών επεμβάσεων της Διεύθυνσης Πρασίνου. 

β. Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α ́/08-08-2016) 

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προμήθεια αφορά την προμήθειας εποχιακών ανθοφύτων, υλικών παραγωγής φυτωριακού υλικού,
σπόρων  χλοοτάπητα,  έτοιμου  χλοοτάπητα,  λοιπές  προμήθειες  αναλώσιμων  κηπουρικών  υλικών,
λιπασμάτων και περλίτη,  φυτοπαθολογικού υλικού, ειδικών φυτών και στοιχείων στήριξης φυτών για τις
ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου.

ΤΜΗΜΑ  1  

 Κ.Α.35.6692.50009
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ

ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ» 

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ ΦΥΤΑ

1 ΠΑΝΣΕΣ ΜΩΒ 1500

2 ΠΑΝΣΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1500

3 ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ ΚΡΕΜ 650

4 ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 700

Τα φυτά θα πρέπει  να έχουν όλες  τις  απαραίτητες  πιστοποιήσεις  παραγωγής και  απαλλαγής από
παθογόνους οργανισμούς.  Ο πανσές θα πρέπει  να έχει  τoυλάχιστον  δύο λουλούδια ανθισμένα.  Το
κυκλάμινο  θα  είναι  σε  γλάστρα  2  lt  με  ύψος  τουλάχιστον  15cm  από  τη  βάση  της  γλάστρας  και
σχηματισμένα τουλάχιστον 4 άνθη
Τα φυτά θα είναι σε τελάρα φύτευσης διαστάσεων περίπου 34Χ52Χ8 σκληρό επαναχρησιμοποιούμενο
24 θέσεων 
  
ΤΜΗΜΑ 2

. Κ.Α.35.6692.50003
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΥΤΩΡΙΑΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ»  

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Δίσκος σποράς
διαστάσεων περίπου

38Χ26Χ5

ΤΕΜΑΧΙΑ 100

2 Γλάστρα 3lt
πολυαιθυλενίου μαύρη 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1.100

3 Τελάρα φύτευσης
διαστάσεων περίπου

34Χ52Χ8 σκληρό
επαναχρησιμοποιούμενο

24 θέσεων

ΤΕΜΑΧΙΑ 400
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ΤΜΗΜΑ 3

 Κ.Α.35.6692.50005
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Festuca Arudinaceae Kg 185

Να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής του σπόρου καθώς επίσης να είναι κατάλληλα 
πιστοποιημένος.

ΤΜΗΜΑ 4

 Κ.Α.35.6692.50004
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Festuca Arudinaceae Μ2 2.945,00

Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από παθογόνους οργανισμούς και ξένα υλικά.

ΤΜΗΜΑ 5

Κ.Α.35.6692.50008
 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ» 

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΡΟΛΟ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ :
Πορώδες ύφασμα με μεγάλη

αντοχή στο πάτημα. Αποτρέπει
την ανάπτυξη ζιζανίων,

επιτρέποντας όμως τον αέρα να
φθάσει στο χώμα κάτω από αυτό
και έτσι να το κρατά ζωντανό, το

δε επιπλέον νερό φιλτράρεται
μέσω του υφάσματος και δεν

λιμνάζει. Η κυριότερη λειτουργία
του είναι ότι δεν επιτρέπει την

ανάπτυξη ζιζανίων. Φάρδους 3m

Μ2 4.000
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ΤΜΗΜΑ 6

 Κ.Α.35.6693.50002
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ»  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Λίπασμα νιτρική αμμωνία,
κοκκώδες σε συσκευασία των

25 κιλών (33,5-0-0), άζωτο 50%
σε αμμωνιακή μορφή και 50% σε

νιτρική μορφή

ΚΙΛΑ 3.500

Λίπασμα, κοκκώδες τύπου
Complesal μπλε χρώματος σε
συσκευασία των  25 κιλών (12-

12-17), γρήγορης αποδέσμευσης

ΚΙΛΑ 4.000

Λίπασμα κοκκώδες τύπου Green
-Top σε συσκευασία των  25

κιλών (18-5-10-2MgO - 0,5Fe),
βραδείας αποδέσμευσης

συμπυκνωμένο στον ίδιο κόκκο

ΚΙΛΑ 5.000

ΤΜΗΜΑ 7

Κ.Α.35.6693.50001 «
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ζιζανιοκτόνο Glyphosate 36%
συσκευασία 10lt

ΤΕΜΑΧΙΑ 14

Εντομοκτόνο Imidacloprid 20%
συσκευασία 100ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 21

Εντομοκτόνο Deltamethrin 10%
συσκευασία 10ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 16

Εντομοκτόνο Lambda cyhalothrin
0,4% συσκευασία 1000ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 8

Εντομοκτόνο Acetamiprid 5%
συσκευασία 50ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 15

Μυκητοκτόνο Thiophanate-
methyl 70% συσκευασία 70 gr

ΤΕΜΑΧΙΑ 11

Μυκητοκτόνο Cyprodinil 50%
συσκευασία 200ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 5

Μυκητοκτόνο Focetyl-Al 80%
συσκευασία 100gr

ΤΕΜΑΧΙΑ 15
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Μυκητοκτόνο Propamocarb-
hydrochloride 72,2% συσκευασία

100ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 10

Μυκητοκτόνο Μεταλικός χαλκός
20% συσκευασία 1000gr

ΤΕΜΑΧΙΑ 10

Κοχλιοληματοκτόνο metaldehyde
5% συσκευασία 500gr 

ΤΕΜΑΧΙΑ 20

Φωτορυθμιστικές ουσίες
daminozide 85,14% συσκευασία

350gr

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

ΤΜΗΜΑ 8

 ΚΑ
35.6692.50011

<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ

ΦΥΤΩΝ>>

ΔΙΕΘΥΝΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΦΥΤΑ - ΘΑΜΝΟΙ

1 ΦΩΤΙΝΙΑ RED
ROBIN ΥΨΟΥΣ
0,60 έως 0,80 μ.

ΓΛΑΣΤΡΑ 4 lit. με
τουλάχιστον 6

βραχίονες κόμη

ΤΕΜΑΧΙΟ 200

2 ΦΩΤΙΝΙΑ Νάνα
ΥΨΟΥΣ 0,30 έως

0,50 μ. ΓΛΑΣΤΡΑ 3
lit. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

3 Taxus
Baccata,ΥΨΟΥΣ
1,50 έως 1,80 μ.
(γλάστρα 10 lit. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

4 Magnolia
Sulangeana σε

θαμνώδη μορφή
ύψους 0,8 έως

1,5m (γλάστρα 8
lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 10

5 Comvolvulus
cneorum ύψους

0,3 έως 0,6m
(γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50
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6 Buxus macrophylla
rotundifolia ύψος

0,5- 0,8 m σε
γλάστρα 4lit με 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

7 Ceratostigma
plumbaginoides
ύψος 0,3-0,5m
(γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

8 Λαντάνα Νάνα
ύψος 0,3-0,5m
(γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

9 Στίπα ύψος 0,3-
0,5m  (γλάστρα 2

lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

10 Βίγκα major ύψος
0,2- 0,5m

(γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 150

11 Σαρκόκοκα
Ruscifolia ύψος

0,30-0,5m
(γλάστρα 4 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

12 Ναντίνα Νάνα
ύψος 0,4-0,6m
(γλάστρα 5 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

13 Κυπαρίσσι
ορθόκλαδο ύψος

0,8-1,0m  (γλάστρα
7 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

14 Μαόνια Aquifolium
ύψος 0,5-0,80m
(γλάστρα 6 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

15 Ορτανσία θάμνος
Annabelle ύψος

0,3-0,5m  (γλάστρα
4 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

16 Θάμνος Ilex
cornuta ύψος 0,5-
0,8m  (γλάστρα 4

lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20

17 Θάμνος Escallonia
Rubra ύψος 0,3-
0,5m  (γλάστρα 4

lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

18 Θάμνος Ligustrum
texanum ύψος 0,8-
1m  (γλάστρα 4 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 70

19 Physocarpus
opulifolius Diabolo

ύψος 0,8-1,2m
(γλάστρα 7 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30
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20 Τεύκριο ύψος 0,5-
0,8m  (γλάστρα

3lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

21 Θάμνος
Πικροδάφνη νάνα

ύψος 0,8-1m
(γλάστρα 5 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

22 Perovskia blue
spire ύψος 0,5-

0,8m  (γλάστρα 6
lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

23 Αγγελική Νάνα
ύψος 0,2-0,3m Τα
φυτά θα είναι σε
τελάρα φύτευσης

διαστάσεων
περίπου 34Χ52Χ8

σκληρό
επαναχρησιμοποιο
ύμενο   24 θέσεων 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.000

24 Φόρμιο Tenax
Tricolor ύψος 0,4-
0,6m ( γλάστρα 6

lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

25 Φόρμιο  Tenax
Variegatum ύψος

0,3-0,6m ( γλάστρα
6 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

26 Φόρμιο Tenax
ύψος 0,5-0,8m
(γλάστρα 6 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

27 Γιουνίπερους
Communis ύψος

0,3-0,5m (γλάστρα
3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

28 Γιουνίπερους
Pfitzeriana ύψος

0,4-0,6m (γλάστρα
3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 300

29 Γιουνίπερους
Pfitzeriana Aurea

ύψος 0,3-0,5m
(γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 100
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ΦΥΤΑ - ΔΕΝΤΡΑ

1 Ligustrum
Texanum ύψος

1,8-2,5m (γλάστρα
25 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 10

2 Βαγιά ύψος 1,8-
2,5m (γλάστρα 25

lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 40

3 Gingko Biliba ύψος
1,5-1,8m (γλάστρα

10 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 75

4 Prunus serrulata
Kanzan ύψος 2-3m

(γλάστρα 25 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 15

Τα φυτά θα πρέπει  να έχουν όλες  τις  απαραίτητες  πιστοποιήσεις  παραγωγής και  απαλλαγής από
παθογόνους οργανισμούς 

ΤΜΗΜΑ 9

 Κ.Α.35.6662.50003 «
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ»     

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ξύλινοι πάσσαλοι στήριξης από
πεύκο ευθύγραμμης στρογγυλής

μορφής, με μύτες 7cm, ύψους
2,50m και διάμετρο πάχους 4-

6cm

ΤΕΜΑΧΙΑ 480

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Λάρισα, 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λάρισα, 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

19





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τμήμα 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ»
Κ.Α.35.6692.50009  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΑΝΣΕΣ ΜΩΒ 1500 0,30 450,00

2 ΠΑΝΣΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1500 0,30 450,00

3 ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ ΚΡΕΜ 650 2,60 1.690,00

4 ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 700 2,60 1.820,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

4.410,00

4.350 ΦΠΑ13% 573,30

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 4.983,30

Τμήμα 2«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΩΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
. Κ.Α.35.6692.50003  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 Δίσκος σποράς
διαστάσεων

περίπου 38Χ26Χ5

ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,60 60,00

2 Γλάστρα 3lt
πολυαιθυλενίου

μαύρη 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1.100 0,32 352,00

3 Τελάρα φύτευσης
διαστάσεων

περίπου 34Χ52Χ8
σκληρό

επαναχρησιμοποι
ούμενο 24 θέσεων

ΤΕΜΑΧΙΑ 400 3,00 1.200,00

1.600 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1.612,00

Φ.Π.Α. 24% 386,88

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1.998,88
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Τμήμα 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»
Κ.Α.35.6692.50005  

ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

Festuca
Arudinaceae

Kg 185 4,70 869,50

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

869,50

Φ.Π.Α. 13% 113,04

185 ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

982,54

Τμήμα 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 
 Κ.Α.35.6692.50004 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

Festuca
Arudinaceae

Μ2 2.945,00 3,00 8.835,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8.835,00

2.945 Φ.Π.Α. 13% 1.148,55

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 9.983,55

Τμήμα 5 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
 Κ.Α.35.6692.50008  

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΡΟΛΟ
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨ
ΗΣ : Πορώδες

ύφασμα με
μεγάλη αντοχή
στο πάτημα.

Αποτρέπει την
ανάπτυξη
ζιζανίων,

επιτρέποντας
όμως τον αέρα
να φθάσει στο

χώμα κάτω από
αυτό και έτσι να

το κρατά
ζωντανό, το δε
επιπλέον νερό

φιλτράρεται
μέσω του

υφάσματος και
δεν λιμνάζει. Η

κυριότερη
λειτουργία του

είναι ότι δεν
επιτρέπει την

ανάπτυξη
ζιζανίων.

Μ2 4.000 0,60
2.400,00
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Φάρδους 3m

4.000 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2.400,00

Φ.Π.Α. 24% 576,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

2.976,00

Τμήμα 6 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ»
 Κ.Α.35.6693.50002     

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

Λίπασμα νιτρική
αμμωνία,

κοκκώδες σε
συσκευασία των
25 κιλών (33,5-0-

0), άζωτο 50%
σε αμμωνιακή
μορφή και 50%

σε νιτρική μορφή

ΚΙΛΑ 3.500 0,5 1.750,00

Λίπασμα,
κοκκώδες τύπου
Complesal μπλε

χρώματος σε
συσκευασία των
25 κιλών (12-12-
17), γρήγορης
αποδέσμευσης

ΚΙΛΑ 4.000 0,90 3.600,00

Λίπασμα
κοκκώδες τύπου
Green -Top σε

συσκευασία των
25 κιλών (18-5-

10-2MgO -
0,5Fe), βραδείας
αποδέσμευσης
συμπυκνωμένο
στον ίδιο κόκκο

ΚΙΛΑ 5.000 1,50 7.500,00

12.500 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

12.850,00

Φ.Π.Α. 13% 1.670,50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

14.520,50
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Τμήμα 7 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  
Κ.Α.35.6693.50001  

ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

Ζιζανιοκτόνο
Glyphosate 36%
συσκευασία 10lt

ΤΕΜΑΧΙΑ 14 50 700,00

Εντομοκτόνο
Imidacloprid 20%

συσκευασία
100ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 21 5,5 115,50

Εντομοκτόνο
Deltamethrin

10% συσκευασία
10ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 16 5,5 88,00

Εντομοκτόνο
Lambda

cyhalothrin 0,4%
συσκευασία

1000ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 8 15 120,00

Εντομοκτόνο
Acetamiprid 5%

συσκευασία 50ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 15 6,5 97,50

Μυκητοκτόνο
Thiophanate-
methyl 70%

συσκευασία 70
gr

ΤΕΜΑΧΙΑ 11 7,5 82,50

Μυκητοκτόνο
Cyprodinil 50%

συσκευασία
200ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 5 16 80,00

Μυκητοκτόνο
Focetyl-Al 80%

συσκευασία
100gr

ΤΕΜΑΧΙΑ 15 6,5 97,50

Μυκητοκτόνο
Propamocarb-
hydrochloride

72,2%
συσκευασία

100ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 6,5 65,00
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Μυκητοκτόνο
Μεταλικός

χαλκός 20%
συσκευασία

1000gr

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 8 80,00

Κοχλιοληματοκτό
νο metaldehyde
5% συσκευασία

500gr 

ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4,5 90,00

Φωτορυθμιστικές
ουσίες

daminozide
85,14%

συσκευασία
350gr

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 75 150,00

147 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1.766,00

Φ.Π.Α. 13% 229,58

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1.995,58

Τμήμα 8 <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ>>
ΚΑ 35.6692.50011 

A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΦΥΤΑ - ΘΑΜΝΟΙ

1 ΦΩΤΙΝΙΑ RED ROBIN
ΥΨΟΥΣ 0,60 έως 0,80 μ.

ΓΛΑΣΤΡΑ 4 lit. με
τουλάχιστον 6 βραχίονες

κόμη

ΤΕΜΑΧΙΟ 200 4,00 800,00

2 ΦΩΤΙΝΙΑ Νάνα ΥΨΟΥΣ
0,30 έως 0,50 μ.
ΓΛΑΣΤΡΑ 3 lit. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,00 200,00

3 Taxus Baccata,ΥΨΟΥΣ
1,50 έως 1,80 μ.
(γλάστρα 10 lit. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 10,00 300,00

4 Magnolia Sulangeana σε
θαμνώδη μορφή ύψους

0,8 έως 1,5m (γλάστρα 8
lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 15,00 150,00

5 Comvolvulus cneorum
ύψους 0,3 έως 0,6m

(γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,00 150,00

6 Buxus macrophylla
rotundifolia ύψος 0,5- 0,8

m σε γλάστρα 4lit με 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,00 150,00
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7 Ceratostigma
plumbaginoides ύψος

0,3-0,5m  (γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 3,00 90,00

8 Λαντάνα Νάνα ύψος 0,3-
0,5m  (γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 6,00 300,00

9 Στίπα ύψος 0,3- 0,5m
(γλάστρα 2 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,00 150,00

10 Βίγκα major ύψος 0,2-
0,5m  (γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 2,00 300,00

11 Σαρκόκοκα Ruscifolia
ύψος 0,30-0,5m
(γλάστρα 4 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 7,00 210,00

12 Ναντίνα Νάνα ύψος 0,4-
0,6m  (γλάστρα 5 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 7,00 350,00

13 Κυπαρίσσι ορθόκλαδο
ύψος 0,8-1,0m  (γλάστρα

7 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 6,00 180,00

14 Μαόνια Aquifolium ύψος
0,5-0,80m  (γλάστρα 6 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 10,00 500,00

15 Ορτανσία θάμνος
Annabelle ύψος 0,3-0,5m

(γλάστρα 4 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5,00 150,00

16 Θάμνος Ilex cornuta
ύψος 0,5-0,8m  (γλάστρα

4 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,00 100,00

17 Θάμνος Escallonia Rubra
ύψος 0,3-0,5m  (γλάστρα

4 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 3,00 90,00

18 Θάμνος Ligustrum
texanum ύψος 0,8-1m

(γλάστρα 4 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 70 3,00 210,00

19 Physocarpus opulifolius
Diabolo ύψος 0,8-1,2m

(γλάστρα 7 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 7,00 210,00

20 Τεύκριο ύψος 0,5-0,8m
(γλάστρα 3lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,00 100,00

21 Θάμνος Πικροδάφνη
νάνα ύψος 0,8-1m

(γλάστρα 5 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 4,00 120,00

22 Perovskia blue spire
ύψος 0,5-0,8m  (γλάστρα

6 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 7,00 210,00

23 Αγγελική Νάνα ύψος 0,2-
0,3m Τα φυτά θα είναι σε

τελάρα φύτευσης
διαστάσεων περίπου

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.000 1,50 1.500,00
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34Χ52Χ8 σκληρό
επαναχρησιμοποιούμενο

24 θέσεων 

24 Φόρμιο Tenax Tricolor
ύψος 0,4-0,6m ( γλάστρα

6 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 8,00 400,00

25 Φόρμιο  Tenax
Variegatum ύψος 0,3-
0,6m ( γλάστρα 6 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 8,00 240,00

26 Φόρμιο Tenax ύψος 0,5-
0,8m (γλάστρα 6 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 8,00 240,00

27 Γιουνίπερους Communis
ύψος 0,3-0,5m (γλάστρα

3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,00 200,00

28 Γιουνίπερους Pfitzeriana
ύψος 0,4-0,6m (γλάστρα

3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 300 4,00 1.200,00

29 Γιουνίπερους Pfitzeriana
Aurea ύψος 0,3-0,5m

(γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 4,00 400,00

ΦΥΤΑ - ΔΕΝΤΡΑ

1 Ligustrum Texanum
ύψος 1,8-2,5m (γλάστρα

25 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 40,00 400,00

2 Βαγιά ύψος 1,8-2,5m
(γλάστρα 25 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 40 50,00 2.000,00

3 Gingko Biliba ύψος 1,5-
1,8m (γλάστρα 10 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 75 10,00 750,00

4 Prunus serrulata Kanzan
ύψος 2-3m (γλάστρα 25

lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 60,00 900,00

2.820 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

13.250,00

Φ.Π.Α. 13% 1.722,50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

14.972,50
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Τμήμα 9  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ»
 Κ.Α.35.6662.50003 CPV 34928210-3 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

Ξύλινοι
πάσσαλοι

στήριξης από
πεύκο

ευθύγραμμης
στρογγυλής

μορφής, με μύτες
7cm, ύψους
2,50m και

διάμετρο πάχους
4-6cm

ΤΕΜΑΧΙΑ 480 5,00 2.400,00

480 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2.400,00

Φ.Π.Α. 24% 576,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

2.976,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τμήμα 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ»
Κ.Α.35.6692.50009

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΑΝΣΕΣ ΜΩΒ 1500

2 ΠΑΝΣΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1500

3 ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ ΚΡΕΜ 650

4 ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 700

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ1

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

4.350 ΦΠΑ13%

ΦΠΑ13%ΟΛΟ
ΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ1
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

Τμήμα 2«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΩΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
. Κ.Α.35.6692.50003  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 Δίσκος σποράς
διαστάσεων

περίπου 38Χ26Χ5

ΤΕΜΑΧΙΑ 100

2 Γλάστρα 3lt
πολυαιθυλενίου

μαύρη 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1.100

3 Τελάρα φύτευσης
διαστάσεων

περίπου 34Χ52Χ8
σκληρό

επαναχρησιμοποι
ούμενο 24 θέσεων

ΤΕΜΑΧΙΑ 400

1.600 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 24%
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ΦΠΑ24%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

Τμήμα 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»
Κ.Α.35.6692.50005  

ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

Festuca
Arudinaceae

Kg 185

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

185 ΦΠΑ13%

ΦΠΑ13%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ3
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

Τμήμα 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 
 Κ.Α.35.6692.50004 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

Festuca
Arudinaceae

Μ2 2.945,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4

2.945 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ13%

ΦΠΑ13%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ
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Τμήμα 5 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
 Κ.Α.35.6692.50008  

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΡΟΛΟ
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨ
ΗΣ : Πορώδες

ύφασμα με
μεγάλη αντοχή
στο πάτημα.

Αποτρέπει την
ανάπτυξη
ζιζανίων,

επιτρέποντας
όμως τον αέρα
να φθάσει στο

χώμα κάτω από
αυτό και έτσι να

το κρατά
ζωντανό, το δε
επιπλέον νερό

φιλτράρεται
μέσω του

υφάσματος και
δεν λιμνάζει. Η

κυριότερη
λειτουργία του

είναι ότι δεν
επιτρέπει την

ανάπτυξη
ζιζανίων.

Φάρδους 3m

Μ2 4.000

4.000 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ
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Τμήμα 6 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ»
 Κ.Α.35.6693.50002     

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

Λίπασμα νιτρική
αμμωνία,

κοκκώδες σε
συσκευασία των
25 κιλών (33,5-0-

0), άζωτο 50%
σε αμμωνιακή
μορφή και 50%

σε νιτρική μορφή

ΚΙΛΑ 3.500

Λίπασμα,
κοκκώδες τύπου
Complesal μπλε

χρώματος σε
συσκευασία των
25 κιλών (12-12-
17), γρήγορης
αποδέσμευσης

ΚΙΛΑ 4.000

Λίπασμα
κοκκώδες τύπου
Green -Top σε

συσκευασία των
25 κιλών (18-5-

10-2MgO -
0,5Fe), βραδείας
αποδέσμευσης
συμπυκνωμένο
στον ίδιο κόκκο

ΚΙΛΑ 5.000

12.500 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  6
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 13%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  6

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ
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Τμήμα 7 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  
Κ.Α.35.6693.50001  

ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

Ζιζανιοκτόνο
Glyphosate 36%
συσκευασία 10lt

ΤΕΜΑΧΙΑ 14

Εντομοκτόνο
Imidacloprid 20%

συσκευασία
100ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 21

Εντομοκτόνο
Deltamethrin

10% συσκευασία
10ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 16

Εντομοκτόνο
Lambda

cyhalothrin 0,4%
συσκευασία

1000ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 8

Εντομοκτόνο
Acetamiprid 5%

συσκευασία 50ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 15

Μυκητοκτόνο
Thiophanate-
methyl 70%

συσκευασία 70
gr

ΤΕΜΑΧΙΑ 11

Μυκητοκτόνο
Cyprodinil 50%

συσκευασία
200ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 5

Μυκητοκτόνο
Focetyl-Al 80%

συσκευασία
100gr

ΤΕΜΑΧΙΑ 15

Μυκητοκτόνο
Propamocarb-
hydrochloride

72,2%
συσκευασία

100ml

ΤΕΜΑΧΙΑ 10

Μυκητοκτόνο
Μεταλικός

χαλκός 20%
συσκευασία

1000gr

ΤΕΜΑΧΙΑ 10

Κοχλιοληματοκτό
νο metaldehyde
5% συσκευασία

500gr 

ΤΕΜΑΧΙΑ 20
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Φωτορυθμιστικές
ουσίες

daminozide
85,14%

συσκευασία
350gr

ΤΕΜΑΧΙΑ 2

147 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  7
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 13%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  7

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

Τμήμα 8 <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ>>
ΚΑ 35.6692.50011 

A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΦΥΤΑ - ΘΑΜΝΟΙ

1 ΦΩΤΙΝΙΑ RED ROBIN
ΥΨΟΥΣ 0,60 έως 0,80 μ.

ΓΛΑΣΤΡΑ 4 lit. με
τουλάχιστον 6 βραχίονες

κόμη

ΤΕΜΑΧΙΟ 200

2 ΦΩΤΙΝΙΑ Νάνα ΥΨΟΥΣ
0,30 έως 0,50 μ.
ΓΛΑΣΤΡΑ 3 lit. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

3 Taxus Baccata,ΥΨΟΥΣ
1,50 έως 1,80 μ.
(γλάστρα 10 lit. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

4 Magnolia Sulangeana σε
θαμνώδη μορφή ύψους

0,8 έως 1,5m (γλάστρα 8
lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 10

5 Comvolvulus cneorum
ύψους 0,3 έως 0,6m

(γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

6 Buxus macrophylla
rotundifolia ύψος 0,5- 0,8

m σε γλάστρα 4lit με 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

7 Ceratostigma
plumbaginoides ύψος

0,3-0,5m  (γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

8 Λαντάνα Νάνα ύψος 0,3-
0,5m  (γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50
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9 Στίπα ύψος 0,3- 0,5m
(γλάστρα 2 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

10 Βίγκα major ύψος 0,2-
0,5m  (γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 150

11 Σαρκόκοκα Ruscifolia
ύψος 0,30-0,5m
(γλάστρα 4 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

12 Ναντίνα Νάνα ύψος 0,4-
0,6m  (γλάστρα 5 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

13 Κυπαρίσσι ορθόκλαδο
ύψος 0,8-1,0m  (γλάστρα

7 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

14 Μαόνια Aquifolium ύψος
0,5-0,80m  (γλάστρα 6 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

15 Ορτανσία θάμνος
Annabelle ύψος 0,3-0,5m

(γλάστρα 4 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

16 Θάμνος Ilex cornuta
ύψος 0,5-0,8m  (γλάστρα

4 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20

17 Θάμνος Escallonia Rubra
ύψος 0,3-0,5m  (γλάστρα

4 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

18 Θάμνος Ligustrum
texanum ύψος 0,8-1m

(γλάστρα 4 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 70

19 Physocarpus opulifolius
Diabolo ύψος 0,8-1,2m

(γλάστρα 7 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

20 Τεύκριο ύψος 0,5-0,8m
(γλάστρα 3lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

21 Θάμνος Πικροδάφνη
νάνα ύψος 0,8-1m

(γλάστρα 5 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

22 Perovskia blue spire
ύψος 0,5-0,8m  (γλάστρα

6 lt.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

23 Αγγελική Νάνα ύψος 0,2-
0,3m Τα φυτά θα είναι σε

τελάρα φύτευσης
διαστάσεων περίπου

34Χ52Χ8 σκληρό
επαναχρησιμοποιούμενο

24 θέσεων 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.000

24 Φόρμιο Tenax Tricolor
ύψος 0,4-0,6m ( γλάστρα

6 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

25 Φόρμιο  Tenax
Variegatum ύψος 0,3-
0,6m ( γλάστρα 6 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30

26 Φόρμιο Tenax ύψος 0,5-
0,8m (γλάστρα 6 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 30
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27 Γιουνίπερους Communis
ύψος 0,3-0,5m (γλάστρα

3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50

28 Γιουνίπερους Pfitzeriana
ύψος 0,4-0,6m (γλάστρα

3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 300

29 Γιουνίπερους Pfitzeriana
Aurea ύψος 0,3-0,5m

(γλάστρα 3 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 100

ΦΥΤΑ - ΔΕΝΤΡΑ

1 Ligustrum Texanum
ύψος 1,8-2,5m (γλάστρα

25 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 10

2 Βαγιά ύψος 1,8-2,5m
(γλάστρα 25 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 40

3 Gingko Biliba ύψος 1,5-
1,8m (γλάστρα 10 lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 75

4 Prunus serrulata Kanzan
ύψος 2-3m (γλάστρα 25

lt.)

ΤΕΜΑΧΙΟ 15

2.820 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

8
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 13%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
8

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ
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Τμήμα 9  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ»
 Κ.Α.35.6662.50003 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

Ξύλινοι
πάσσαλοι

στήριξης από
πεύκο

ευθύγραμμης
στρογγυλής

μορφής, με μύτες
7cm, ύψους
2,50m και

διάμετρο πάχους
4-6cm

ΤΕΜΑΧΙΑ 480

480 ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  9
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)ΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i   και τη διαδικασία  
ανάθεσης
Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α:  Ονομασία,  διεύθυνση  και  στοιχεία  επικοινωνίας  της  αναθέτουσας  αρχής  (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6167]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1/ΛΑΡΙΣΑ/Τ.Κ 41222
- Αρμόδιοι για πληροφορίες:[ΝΙΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ τηλ. 2413500329,ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
τηλ:2410614637]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom@larissa-dimos.gr, prasin@larissa-dimos.gr]
-  Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  δικτυακού  τόπου)  (εάν  υπάρχει):
[www.promitheus.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV):  [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ  ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ,  ΥΛΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΦΥΤΩΡΙΑΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ, ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ,  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΛΙΤΗ,  ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,  ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [     ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [
44887/2020]

ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΤΕΥΔ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών
φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό 
(π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
 δωροδοκίαviii,ix·
 απάτηx·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxii·
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 
που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xv

Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xviii;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxix:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxii

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiii;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiv :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxv 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvi;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
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αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι

44





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι: 

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxx; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι
–  IV  ανωτέρω  είναι  ακριβή  και  ορθά  και  ότι  έχω  πλήρη  επίγνωση  των  συνεπειών  σε  περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω  επισήμως  ότι  είμαι  σε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς
καθυστέρηση,  να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις  λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε  κράτος  μέλος αυτή  διατίθεται
δωρεάνxxxii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί  το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  
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i

Σε  περίπτωση που η  αναθέτουσα αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiiΒλέπε  σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή  επιχείρηση: επιχείρηση  η  οποία  απασχολεί  λιγότερους  από  50  εργαζομένους  και  της  οποίας  ο  ετήσιος  κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από
250 εργαζομένους και των οποίων ο  ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

ivΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

viΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση
παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό   για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή
προστασίας του περιβάλλοντος. 

viiΌπως  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).

viiiΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

ixΌπως ορίζεται  στο  άρθρο 3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 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 (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/
Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά
σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xΚατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3).  Αυτός  ο  λόγος  αποκλεισμού  περιλαμβάνει  επίσης  την  ηθική  αυτουργία  ή  την
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiiΌπως ορίζεται 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 (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008  (ΦΕΚ  166/Α) “Πρόληψη  και  καταστολή  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από  εγκληματικές  δραστηριότητες  και  της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xiiiΌπως ορίζεται 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 (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν.  4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και  καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και  προστασία των
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".





xivΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΟικονομικός φορέας που έχει  αποκλειστεί  με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xixΛαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽  εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2
δεύτερο εδάφιο). 

xxiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiiiΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα
έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxivΗ απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ
2016/7)

xxvΆρθρο 73 παρ. 5.

xxviΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68
παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxviiΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxviiiΠρβλ άρθρο 48.

xxixΗ απόδοση όρων είναι  σύμφωνη με την περιπτ.  στ  παρ.  4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται  από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiiΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 




