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Δ Η Μ Ο Σ    ΣΗΤΕΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» 

 

«Προμήθεια μεγάλων ενδημικών δέντρων για δενδροφύτευση στον ιστό της 
πόλης με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής» 

 
 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 6568 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.667,74€ με Φ.Π.Α. 13% (έτος 2015) 
ΚΑ: 35-7135.003 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

 

  

                        ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
Πρόγραμμα : «Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015» 

 

 

Τίτλος : 

«Προμήθεια μεγάλων ενδημικών 

δέντρων για δενδροφύτευση στον ιστό 

της πόλης με στόχο τη βελτίωση του 

μικροκλίματος της περιοχής» 

  Προυπ. : 66.667,74€ με Φ.Π.Α. 13% 

  Αρ. πρωτ. : 6568 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Ο Δήμαρχος Σητείας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β185/23-3-1993) και σύμφωνα με τη με αριθ. 

320/2015 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής σε πρόχειρο διαγωνισμό, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη οικονομικότερη προσφορά, «Προμήθεια μεγάλων 
ενδημικών δέντρων για δενδροφύτευση στον ιστό της πόλης με στόχο τη 

βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής», συνολικού προϋπολογισμού 
66.667,74€ με ΦΠΑ 13% με τους παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1ο  ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Φορέας της προμήθειας και αρμόδια υπηρεσία είναι ο Δήμος Σητείας –Δ/νση 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου,  Τηλ. 2843340553, 
2843-3- 40500 (τηλ. Κέντρο) ,τηλ./φαξ: 28430 29243 

 Αρμόδιος Υπάλληλος: Γιάννης Βιτσεντζάκης, τηλ. 28433 50553 

  

Άρθρο 2ο  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται και προδιαγράφονται στις συνημμένες 
στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 3ο  ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί με 
σχετική απόφ. του Δ.Σ. Σητείας.  

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας θα ορισθεί με την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 

Άρθρο 4ο  ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και η τιμή σε ευρώ (€). 
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Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το 

σύνολο των ειδών. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ειδών θα απορρίπτεται.   

   Η αξιολόγηση θα γίνει επί του συνολικού κόστους των προσφερόμενων 

ειδών.  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίνεται τιμή προσφοράς για κάθε είδος 
χωριστά. Σε περίπτωση που δε δίδεται προσφορά για κάποιο ή κάποια από τα προς 
προμήθεια είδη, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

    Οι προσφορές θα έχουν ισχύ δύο (2) μηνών από την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού και πρέπει να αναγράφεται στην οικονομική  προσφορά, αλλιώς η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 

   Οι προσφορές υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή μέσα στην προθεσμία που 
ορίζει η διακήρυξη.  

     Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, 
μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (έως ώρα 15:00) 

ενώ ως ημερομηνία παραλαβής των προσφορών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, στην 

περίπτωση που οι προσφορές κατατεθούν αυτοπροσώπως, ορίζεται η ημέρα της 
δημοπρασίας (22/12/2015). 

 
   Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΥΠ.ΕΣ. 11389/1993-ΦΕΚ 
185/1993 τεύχος Β') οι προσφορές θα υποβληθούν στην αρμόδια επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού του Δήμου Σητείας, μέσα σε σφραγισμένο κυρίως 
φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

 

α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ , «Προμήθεια μεγάλων 
ενδημικών δέντρων για δενδροφύτευση στον ιστό της πόλης με στόχο τη 

βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής» 

β) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (22/12/2015) και ο αριθμός 
πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 

γ) Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό και τα 
στοιχεία επικοινωνίας , τηλέφωνα και φαξ.  

    Μέσα σ’ αυτόν τον κυρίως φάκελο, θα περιέχονται η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο 
επόμενο άρθρο. Όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου θα είναι εις διπλούν (ένα 

πρωτότυπο και ένα αντίγραφο)  Καλό είναι αυτά να βρίσκονται με τη σειρά που 
ζητούνται και κατάλληλα δεμένα, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα απώλειάς τους. 

 

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει, οπωσδήποτε εις διπλούν (πρωτότυπο και 
αντίγραφο), τα παρακάτω: 

1. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 5.  
2.  Υπεύθυνη δήλωση πλήρους συμμόρφωσης με τα ζητούμενα από τη μελέτη 

τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών προς προμήθεια. Στην υπεύθυνη δήλωση 

δηλαδή θα δηλώνεται ότι: «Τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ζητούμενες 
προδιαγραφές ως επακριβώς περιγράφονται στη σχετική μελέτη του Τμήματος 
Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Σητείας.»      

3.  Καλά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 
καθώς και όλα τα προηγούμενα στοιχεία (α) έως (γ). 

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται εις διπλούν η προσφορά του 
διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα είδη, σε ευρώ (€). Στην τιμή αυτή, είτε 
αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι 
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κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (εκτός του ΦΠΑ) για παράδοση 

των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 

    Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι 
παραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο 
Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά και θα είναι 13%. 

    Οι προσφορές πρέπει να είναι ευδιάκριτες χωρίς ξέσματα, σβησίματα, 
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα. 

 Οι προσφορές θα κατατεθούν στο  σφραγισμένο συνημμένο στην παρούσα 

«Έντυπο Προσφοράς» του Παραρτήματος Β, που θα διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική μορφή.  

 

Άρθρο 5ο  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

     1. Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί 
και ενώσεις προμηθευτών.  

     2. Οι ανωτέρω μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν  τα  παρακάτω 

δικαιολογητικά. Η έλλειψη των κατωτέρω δικαιολογητικών για την εκάστοτε 
κατηγορία αποτελεί λόγο αποκλεισμού: 

 

α) Οι Έλληνες πολίτες: 

1)  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2)  Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνονται τα εξής: 
         α) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

         β) ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

         γ) ότι δεν υφίσταται κώλυμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό λόγω 
αποκλεισμού τους από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.  

   3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 
αλλοδαπή, τα ανωτέρω  δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

    4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης (για όσους 
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα), που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι(6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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β) Οι αλλοδαποί: 

(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
(2) Την Υπεύθυνη Δήλωση της ανωτέρω παραγράφου 

(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτουν τα ζητούμενα της παρ. 3 
του εδαφίου α του παρόντος άρθρου. 

(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 
τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 
καταλόγους. 

 

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.: 

(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β). 

(2) Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νομιμοποίησης και 
εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιημένο 

καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο  με την 

υπογραφή τους. 
(3) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που μπορεί να 
παραβρεθεί στο διαγωνισμό, να υποβάλει την προσφορά, (εφόσον αυτή παραδοθεί την 

ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή) και να υπογράψει 
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί  
 

δ) Οι συνεταιρισμοί: 

(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

(2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτουν τα ζητούμενα της παρ. 3 & 4 του εδαφίου α του παρόντος άρθρου. 

 

ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

(1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για  κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση. 

(2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που 

αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις 
του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη 

μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις 
ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό 

μεγαλύτερο από 50%. 
Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς 
μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 (3) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή ή συμβολαιογράφο. 

   (4). Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή 

δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου. 
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   Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη 

δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του 
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο. 

    

Αρθρο 6ο  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

     Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 
1.180,00€ 

    Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης, στην 

οποία θα αναγράφεται ο ακριβής τίτλος της προμήθειας και ο φορέας στον οποίο θα 
κατατεθεί (ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ) καθώς και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του 
Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή τα κάτωθι: 

 
1.   Την ημερομηνία έκδοσης  

2.   Τον εκδότη.  
3.   Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.  
4.   Τον αριθμό της εγγύησης.  

5.   Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  
6.   Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση.  

7.   Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού.  
8.   'Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.  
9.   'Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον 
διαγωνισμό και ότι θα καταβλήθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του 

εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, 
μέσα σε τρείς ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.  

10)  'Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
11.  Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 

τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 
διακήρυξη ήτοι να είναι διάρκειας ισχύος τουλάχιστο τριών (3) μηνών από την 
ημέρα του διαγωνισμού ήτοι να έχουν ισχύ τουλάχιστο ως τις 22/3/2016.  

12.  'Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον 

διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης.  
 

Άρθρο 7ο  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

  Δεν είναι δυνατή η προσφορά εναλλακτικών προσφορών.  

 

Άρθρο 8ο  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για την αξιολόγηση των προσφορών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του 

ΕΚΠΟΤΑ.  
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Άρθρο 9ο  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πίστωση για την υπόψη προμήθεια προέρχεται από Πόρους του Πράσινου 
Ταμείου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του 

οποίου, έχει ενταχθεί με τη με αριθ. πρωτ. 462/26-1-2015 Απόφαση, η «Προμήθεια 
μεγάλων ενδημικών δέντρων για δενδροφύτευση στον ιστό της πόλης με στόχο τη 
βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την 

προμήθεια ανέρχεται σε 66.667,74€ € (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 13%) και θα 
αντιμετωπισθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση για το 2015 στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Σητείας  ποσού 66.670€ με ΚΑ: 35-7135.003 

Η πληρωμή θα γίνει όπως ορίζει το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ, με τις ανάλογες 
κρατήσεις. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών.  

 

Άρθρο 10ο  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22α  Δεκεμβρίου 2015. ημέρα Τρίτη και ώρα 
11:00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας, 
Π.Βαρθολομαίου 9, από την αρμόδια Επιτροπή και οι χρόνοι των επόμενων σταδίων 

θα ανακοινώνονται με την εξέλιξη του διαγωνισμού. 

         Αντίγραφο της παρούσης και των παραρτημάτων που θα τη συνοδεύουν, θα 

χορηγείται στους ενδιαφερομένους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του 
διαγωνισμού. 

Η αποσφράγιση των  οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια και θα 

γνωστοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή με την εξέλιξη του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 11ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από 
τις διατάξεις των κάτωθι ως ισχύουν κατά την ημ/νία του διαγωνισμού: 

1) του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α) 

2) της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός 

προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 

3) του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την 
οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 
Νοεμβρίου 2005. 

4) του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) 

και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209. 

5) του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 
και ιδιαίτερα του άρθρου 278 

6) του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών 

του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 

7) του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 
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8) του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 

παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 

9) τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

10) του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α’): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις.» 

         Οι Τεχνικές προδιαγραφές και ο προϋπολογισμός αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσης διακήρυξης. 

 

Άρθρο 12ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

    Οι απαιτούμενες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές και η Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, περιγράφονται στο παράρτημα Α της παρούσης (Α-1 & Α-2). 

    Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με την υπεύθυνη δήλωσή τους, (αρθ. 4, παρ. 
γ.2.) αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς 
προμήθεια ειδών.  

 

Άρθρο 13ο  ΔΑΣΜΟΙ 

     Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της 
οιασδήποτε καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται 
από άλλες χώρες. 

 

Άρθρο 14ο  ΛΟΙΠΑ 

 Οι δαπάνες δημοσιεύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης επιλύονται ως το άρθρο 15 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει σύμφωνα με τις οδηγίες και 

σε σημείο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία, πινακίδα με το λογότυπο 
και το περιεχόμενο του Προγράμματος. 

 Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελούν τα Παραρτήματα Α 
(προδιαγραφές - προϋπολογισμός) & Β (έντυπο προσφοράς). 

 

Άρθρο 15Ο  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ   

      Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, στις οικονομικές εφημερίδες α. 

«ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», β. «Ηχώ Δημοπρασιών», , 
καθώς και στην ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα «Ανατολή». Περίληψη της 
διακήρυξης θα αναρτηθεί διαδικτυακά (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σητείας καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. Οι δε δαπάνες δημοσιεύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Αρθρο 16ο  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

      Όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα, τα τεύχη δημοπράτησης και το 

έντυπο προσφοράς, θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σητείας στον 
ιστοχώρο  http://www.sitia.gr/information-services/auction. Σε περίπτωση που 

επιθυμεί κάποιος ενδιαφερόμενος να παραλάβει έντυπα τεύχη δημοπράτησης,  

http://www.sitia.gr/information-services/auction
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

Τίτλος:  

«Προμήθεια μεγάλων ενδημικών 

δέντρων για δενδροφύτευση στον 

ιστό της πόλης με στόχο τη 

βελτίωση του μικροκλίματος της 

περιοχής» 
                        ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
Προυπ.: 

…

… 
66.667,74€ (με  Φ.Π.Α. 13 %) 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΚΑ:  35-7135.003 

     

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-1 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
   Με την παρούσα μελέτη, η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Σητείας προτίθεται μέσω της 
χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα:  «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου 
Ταμείου, να δημιουργήσει πράσινους πνεύμονες εντός του αστικού ιστού, που θα προκαλέσουν 
θετικές μικροκλιματικές μεταβολές και να αναβαθμίσει αισθητικά περιοχές της πόλης της Σητείας. 
   Παρόλο που η Σητεία είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη, οι χώροι πρασίνου εντός του αστικού 
ιστού είναι περιορισμένοι. Με το έργο της ανάπλασης που είναι σε εξέλιξη, έχουν δημιουργηθεί 
αρκετοί νέοι τέτοιοι χώροι, κάποιων εκ των οποίων δεν προβλεπόταν η φύτευση στη σχετική 
μελέτη. Νέοι χώροι έχουν επίσης δημιουργηθεί είτε από παρεμβάσεις του Δήμου είτε από εργασία 
εθελοντών (π.χ. χώρος στάθμευσης Νοσοκομείου Σητείας). Χώροι φύτευσης επίσης προβλέπονται 
στο σχέδιο πόλης και δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί (π.χ. περιοχή Κόκκινα)  ενώ υπάρχουν και 
αναξιοποίητοι δημόσιοι χώροι όπου δύναται να υπάρξει παρέμβαση για τη δημιουργία αλσυλίων 
με θετικές μικροκλιματικές επιπτώσεις και αισθητική αναβάθμισή τους.   
     Ως προβλέπεται από το Πρόγραμμα θα φυτευθούν μόνο ενδημικά δένδρα, είδη δηλαδή που 
ευδοκιμούν στις ιδιαιτερότητες του κλίματος της περιοχής. Η φύτευσή τους θα γίνει με την 
πρόβλεψη χωροθέτησης  και λοιπών φυτών (θάμνων, αναρριχώμενων κ.τ.λ.) που θα 
συμπληρωθούν σε έτερη φάση. 
    Οι φυτεύσεις των δένδρων θα πραγματοποιηθούν από το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου, θα 
γίνουν δε τμηματικά κατόπιν εκτελέσεως των προαπαιτούμενων εργασιών (διαμόρφωση χώρου, 
εκσκαφή κ.τ.λ.). 
    Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει μετά από πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 
του "Ενιαίου κανονισμού προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης": ΥΠ.ΕΣ. 11389/1993 (ΦΕΚ 
185/1993 τεύχος Β'), ως ισχύει κατά την ημερ/νία εκτέλεσης του διαγωνισμού.  
    Η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας έχει εγκριθεί με τη με αριθ. 36/2015 απόφ. του Δ.Σ. Σητείας. 
   Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 66.667,74€ 
 
    Οι γενικές προδιαγραφές των φυτών προς προμήθεια θα πρέπει να είναι ως κάτωθι:   
 

1. Να είναι εύρωστα χωρίς εκδορές, εκχυμώσεις καρκινώματα ή άλλες κακώσεις 
2. Να είναι υγιή απαλλαγμένα από ιώσεις, μύκητες ή άλλες ασθένειες καθώς και από 

εντομολογικές προσβολές ή άλλα παράσιτα.  
3. Τα δέντρα να έχουν πλήρως ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα χωρίς αλλοιώσεις και συμπαγή 

μπάλα χώματος. 
4. Η ανάπτυξη των δέντρων θα πρέπει να έχει γίνει σε φυτοδοχεία. Τυχών μεταφύτευσή τους 

είτε από μικρότερο φυτοδοχείο είτε από το έδαφος, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί 
τουλάχιστο 12 μήνες πριν την παράδοσή τους, έτσι ώστε ο όγκος του χώματος να είναι 
συμπαγής και το ριζικό σύστημα πλήρως ανεπτυγμένο. 

5. Επίσης το μέγεθος του φυτοδοχείου τους θα πρέπει να είναι ανάλογο με το μέγεθος του 
δέντρου. 

6. Να έχουν διανύσει περίοδο σκληραγώγησης τουλάχιστο 1 έτους σε φυσικές συνθήκες.  
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7. Τα δέντρα θα είναι ευθύκορμα εύρωστα με καλή διακλάδωση κόμης. Η διακλάδωση θα 
πρέπει να ξεκινάει από το ζητούμενο ύψος κορμού και πάνω με τουλάχιστο 3 κλάδους και 
κόμη διαμορφωμένη με κλάδεμα αναλόγως της ηλικίας και του είδους του δέντρου.  

8. Το ύψος κορμού του δέντρου μετράται από τον λαιμό του έως την έναρξη της διακλάδωσης 
της κόμης του εκτός αν ορίζεται Συνολικό Ύψος. 

9. Η περίμετρος του κορμού μετράται σε ύψος 80-100εκ. από το λαιμό του φυτού. 
10.  Κάθε δένδρο θα συνοδεύεται από πάσσαλο στήριξης ίσο με το ύψος του επιπλέον 50εκ. για 

τη στήριξη κατά τη φύτευση. Η τιμή του πασσάλου στήριξης συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 
του έκαστου δένδρου. 

11. Η παράδοση των φυτών θα γίνεται στον χώρο φύλαξης του Τμήματος Πρασίνου κατόπιν 
εντολής της Υπηρεσίας, συνολικά ή τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των φυτεύσεων 
από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα άμεσης παράδοσης των 
προς προμήθεια φυτών όποτε αυτά του ζητηθούν.  

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 66.667,74€ και αναλύεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 
 

ΕΙΔΗ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

  ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΡΜ./ΥΨΟΣ 

ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΑ 

           

1 Ακακία 
Κωνσταντινουπόλεως 

ACACIA ALBIZIA 
JULIBRISSIN 

6-8/2 13 48,00 624,00 

2 Ακακία Κυανόφυλλη ACACIA SALIGNA- 
CYANOFILIA 

10-12 6 43,00 258,00 

3 Ακακία λευκάζουσα 
(Μιμόζα) 

ACACIA DEALBATA 8-10 14 63,00 882,00 

4 Ακακία 
Ροβίνια(Ψευδοακακία) 

ROBINIA 
PSEUDOACACIA 

8-10 5 58,00 290,00 

5 Αριά QUERCUS ILEX 8-10 18 70,00 1.260,00 

6 Βραχυχίτωνας BRACHYCHITON 
ACERIFOLIUS 

8-10 27 41,00 1.107,00 

7 Γιακαράντα JACARANDA 
MIMOSIFOLIA 

8-10 50 59,00 2.950,00 

8 Γρεβιλέα GREVILLEA 
ROBUSTA 

10-12 24 59,00 1.416,00 

9 Δάφνη Απόλλωνος LAURUS NOBILIS 10-12 17 63,00 1.071,00 

10 Ευκάλυπτος (Globulus)  EUCALYPTUS 
GLOBULUS  

10-12 7 43,00 301,00 

11 Ευκάλυπτος 
(Camaldulensis) 

EUCALYPTUS 
CAMALDULENSIS 

10-12 5 43,00 215,00 

12 Ιβίσκος Συριακός HIBISCUS SYRIACUS 8-10 38 70,00 2.660,00 

13 Καζουαρίνα CASUARINA 
EQUISETIFOLIA 

8-10 22 42,00 924,00 

14 Καρυδιά JUGLANS REGIA 8-10 1 40,00 40,00 

15 Κέδρος Άτλαντα CEDRUS ATLANTICA 2,0 8 72,00 576,00 

16 Κέδρος Λιβάνου CEDRUS LIBANI 2,0 15 72,00 1.080,00 

17 Κέδρος Ντεοντάρα CEDRUS DEODARA 2,0 9 72,00 648,00 

18 Κερλεουτέρια KOELREUTERIA 
PANICULATA 

810 12 63,00 756,00 

19 Κουτσουπιά CERCIS 
SILIQUASTRUM 

8-10 24 63,00 1.512,00 

20 Κυπαρίσσι ορθόκλαδο CUPRESSUS 
PIRAMIDALIS 

2,0 63 33,00 2.079,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

Τίτλος:  

«Προμήθεια μεγάλων ενδημικών 

δέντρων για δενδροφύτευση στον 

ιστό της πόλης με στόχο τη 

βελτίωση του μικροκλίματος της 

περιοχής» 
                        ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
Προυπ.: 

…… 
66.667,74€ 

(με  Φ.Π.Α.13 

%) 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΚΑ:  35-7135.003 

     

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-2 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι: η «Προμήθεια μεγάλων ενδημικών δέντρων για 
δενδροφύτευση στον ιστό της πόλης με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της 
περιοχής» και με την παρούσα συγγραφή καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου της προμήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο:  Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

 του άρθρου 23 παρ. 4 & 6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.(Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ. 11389/93)περί 
«Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» 

 του άρθρου 2, παρ.3, εδάφιο γ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α΄/ 01-02-95) περί 
«Προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

 του άρθρου 8 παρ.6 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199Α) με την οποία καθιερώνεταιη 
υποχρεωτική δημοσίευση στο ΦΕΚ της περίληψης των προκηρύξεων των 
διαγωνισμών (για την εκτέλεση των συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ) 

 Το Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

 του άρθρου 209, παρ.1 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων » 

 του Ν.3548/07 (Φ.Ε.Κ. 68Α΄/20-03-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλεςδιατάξεις» 

 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ 

 την με αρ. Π1/3305/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789Β΄/12-11-2010) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με την 
οποία το ισχύον χρηματικό όριο για τη διενέργεια δημόσιας σύμβασης προμήθειας 
με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός), διαμορφώνεται στο ποσό των 
60.000€ (χωρίς ΦΠΑ), κατά κωδικό αριθμό είδους. 

 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις » και ειδικότερα του αρθ. 157 σχετικά με τις απαιτούμενες εγγυήσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο:  Δαπάνη προμήθειας 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε 66.667,74€ (ενδεικτικός 
προϋπολογισμός), συμπ/νου του Φ.Π.Α., και θα αντιμετωπισθεί από την εγγεγραμμένη 
ομότιτλη πίστωση για το 2015 στον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας και πιο 
συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 35-7135.003 με τίτλο: «Προμήθεια μεγάλων ενδημικών 
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δέντρων για δενδροφύτευση στον ιστό της πόλης με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος 
της περιοχής». 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο:  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ΄΄πρόχειρο διαγωνισμό΄΄ με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93). Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 
σύμφωνα με το Ν. 4281/14 στο 2% του συνολικού πρ/σμού της προμήθειας, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο:  Υπογραφή σύμβασης προμήθειας 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος και 
μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.(Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ. 11389/93), υποχρεούται να προσέλθει σε χρόνο όχι 
μικρότερο των δέκα (10) ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από 
την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση για την προμήθεια. 
Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της προμήθειας, που το ποσόν της ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού της 
προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν. 
4281/14 . Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν ρητά όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ. Αν ο μειοδότης δεν δεχθεί να εκτελέσει την προμήθεια, αυτή ανατίθεται στον 
αμέσως επόμενο μειοδότη ενώ η εγγυητική συμμετοχής του πρώτου εκπίπτει εις βάρος 
του. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : Τόπος και χρόνος παράδοσης 
Τα επιμέρους υλικά θα παραδίδονται τμηματικά ή συνολικά  σε σημεία που θα 
υποδειχθούν από την Υπηρεσία, κατόπιν παραγγελίας του Δήμου που θα προσδιορίζει τις 
εκάστοτε απαιτούμενες ποσότητες παράδοσης, την ακριβή θέση και την ημερομηνία 
παράδοσης ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόοδο των φυτεύσεων του συνεργείου του 
Δήμου. Πριν από κάθε παράδοση, ο προμηθευτής θα ειδοποιεί έγκαιρα την Δ/νση 
Περιβάλλοντος, Τμήμα συντήρησης πρασίνου και στη συνέχεια θα ειδοποιείται και η 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο:  Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή του άρθρου 46 παρ.2 του 
ΕΚΠΟΤΑ, που θα ορισθεί με σχετική  απόφαση του Δ.Σ.  και θα πραγματοποιηθεί μέσα 
από τον οριζόμενο, από την σύμβαση χρόνο. 
Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η προμήθεια δεν τηρεί την παρούσα Σ.Υ., τους 
όρους διακήρυξης ή τα υλικά δεν τηρούν τις οριζόμενες στην παρούσα μελέτη 
προδιαγραφές, θα απορρίπτονται χωρίς να δικαιούται ο προμηθευτής καμία αποζημίωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : Απαράδεκτα υλικά 
Αν τα προμηθευόμενα υλικά δεν ανταποκρίνονται από ποιοτικής άποψης στα όσα 
 ρίζονται στην Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές, είτε στους ισχύοντες 
κανονισμούς, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει και να τα παραδώσει (με 
δικά του έξοδα), σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 33,34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Άρνηση της άρτιας εκτέλεσης της προμήθειας είναι λόγος για την έκπτωση του 
προμηθευτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
Προς τον :     ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ 

    

 
Για την επιχείρηση: 

    

 
Δ/νση: 

    

 
Τηλ.: 

    

 
Φαξ: 

    

      

 
Σας υποβάλουμε την προσφορά της εταιρίας μας για τα παρακάτω είδη: 

 

  ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΑ 

         

1 Ακακία 
Κωνσταντινουπόλεως 

ACACIA ALBIZIA 
JULIBRISSIN 

13   

2 Ακακία Κυανόφυλλη ACACIA SALIGNA- 
CYANOFILIA 

6   

3 Ακακία λευκάζουσα 
(Μιμόζα) 

ACACIA DEALBATA 14   

4 Ακακία 
Ροβίνια(Ψευδοακακία) 

ROBINIA PSEUDOACACIA 5   

5 Αριά QUERCUS ILEX 18   

6 Βραχυχίτωνας BRACHYCHITON 
ACERIFOLIUS 

27   

7 Γιακαράντα JACARANDA 
MIMOSIFOLIA 

50   

8 Γρεβιλέα GREVILLEA ROBUSTA 24   

9 Δάφνη Απόλλωνος LAURUS NOBILIS 17   

10 Ευκάλυπτος (Globulus)  EUCALYPTUS GLOBULUS  7   

11 Ευκάλυπτος 
(Camaldulensis) 

EUCALYPTUS 
CAMALDULENSIS 

5   

12 Ιβίσκος Συριακός HIBISCUS SYRIACUS 38   

13 Καζουαρίνα CASUARINA 
EQUISETIFOLIA 

22   

14 Καρυδιά JUGLANS REGIA 1   

15 Κέδρος Άτλαντα CEDRUS ATLANTICA 8   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

 

  

                        ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  Πρόγραμμα : «Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015» 

 

 

Τίτλος : 

«Προμήθεια μεγάλων ενδημικών 

δέντρων για δενδροφύτευση στον ιστό 

της πόλης με στόχο τη βελτίωση του 

μικροκλίματος της περιοχής» 

  Προυπ. : 66.667,74€ με Φ.Π.Α. 13% 
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