
 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  α.α.     13/ 2020 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ (2020). 

 

 

 

 

Κ.Α. : 35.6692.01 

 

 

CPV: 03451100-7  

         
 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   39.990,70€ με Φ.Π.Α. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 

1. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

6. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

7. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

                           ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ  

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο Δήμος Καλαμάτας στην συνεχή προσπάθεια του για βελτίωση της αισθητικής εικόνας 

της πόλης συντάσσει αυτήν την οικονομικοτεχνική μελέτη προϋπολογισμού 39.990,70€ με 

Φ.Π.Α. για προμήθεια ανθόφυτων  για τις φυτεύσεις του Δήμου στην διάρκεια του χρόνου σε 

καθορισμένους χώρους ανθώνων. 

   

Οι χώροι του πρασίνου που προβλέπονται να φιλοξενήσουν τα προς προμήθεια φυτά 

είναι: οι ζαρντινιέρες και οι ανθώνες της πόλης,  η Παραλιακή ζώνη, τα κομβικά σημεία κ.λ.π. 

Τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια φυτών αναφέρονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της μελέτης.  

 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Η προμήθεια έχει 

πίστωση 40.000,00 € και είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 

χρεώνεται σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 35.6692.01 και χρηματοδοτείται από Δ.Π. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16/03/2020 

  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  α.α. 

 

 

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

         ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

  ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Μ.Sc  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

                           ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Αντικείμενο της παρούσας προμήθειας είναι η προμήθεια, η φύτευση και η συντήρηση 

των ανθόφυτων σε διάφορα σημεία της πόλης.  

 

Γενικά 

 

          Όλα τα φυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του είδους και της 

ποικιλίας που τα άρθρα του τιμολογίου καθορίζουν. 

 

Υγιεινή κατάσταση  

 

Τα φυτά να μην έχουν τραύματα, καρκινώματα ή ασθένειες και γενικά να είναι αρίστης 

εμφάνισης. 

Όλα τα ανθόφυτα θα πρέπει να είναι ανθισμένα και όχι παραπάνω από το 50% της 

άνθισης τους. 

Η μπάλα χώματος να είναι ενσωματωμένη με το ριζικό σύστημα και όχι μεταφυτεμένα 

πρόσφατα στα φυτοδοχεία. 

Η επιλογή των χρωμάτων και των ειδών των φυτών θα γίνει σε συνεννόηση με την 

Υπηρεσία του Δήμου. 

 

Στην συνολική τιμή της προμήθειας για τα ανθόφυτα συμπεριλαμβάνεται η 

εργασία φύτευσης και οι απαραίτητες εργασίες για τη συντήρηση τους σε όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης. 

Θα φυτεύονται και θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή η τύρφη που χρειάζεται για την 

φύτευση, θα ποτίζονται με βυτίο όπου δεν υπάρχει αρδευτικό σύστημα, θα ξεβοτανίζονται, θα 

καθαρίζονται από τα ξερά, θα αντικαθίστανται όταν τελειώνει η ανθοφορία τους ή αν τυχόν 

χαλάσουν ή υποστούν φθορές από βανδαλισμούς.  

 

Ο συνολικός αριθμός των φυτών δίδεται στον πίνακα προμέτρησης. 

Οι προδιαγραφές των φυτών περιγράφονται στα άρθρα του τιμολογίου. 

 

 

                       ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16/03/2020 

  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  α.α. 

 

 

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

               ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

  ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Μ.Sc  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

                          ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  Προμήθεια καλλωπιστικών ανθοφόρων θάμνων, πολυετής πόες  - 

                 αγρωστώδη  

Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών όπως: Λαντάνα έρπουσα (lantana sellaviana 

montevidensiss), Δεντρολίβανο έρπον (Rosmaninus officinalis), Γκαζάνια έρπουσα (Gazania 

rigens), Πορτουλάκα κρεμαστή (Portulaca sp.), Κονβόλβουλος (Convolvulus maunitanicus), 

Έρπον θυμάρι (Thymus Praecox minor), Αργωστώδη [(Φεστούκα γλαύκη(festuca clauca 

cineria], πενισέτο (Pennisetum alopecuroides), κάρεξ (carex buchanani), ακόρους (acorus 

gramineus ogon)], Υπέρικο έρπον (hypericum calycinum), Διπλαδένια (Dipladenia spp.), 

Βαμβακούλα - Μαστιχάκι (Pelargonium peltatum) κ.α. με μπάλα χώματος 2,0 λίτρα (17cm), 

μαζί με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο της φύτευσης, 

τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη 

φύτευσή τους, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, 

αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 

απασχοληθούν για την μεταφορά και την φύτευση, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται 

για την παράδοση και φύτευση των φυτών σε αρίστη κατάσταση στο χώρο της φύτευσης, 

Επίσης, θα φυτεύονται και θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή η τύρφη που χρειάζεται για 

την φύτευση, θα ποτίζονται με βυτίο όπου δεν υπάρχει αρδευτικό σύστημα, θα 

ξεβοτανίζονται, θα καθαρίζονται από τα ξερά, θα αντικαθίστανται όταν τελειώνει η ανθοφορία 

τους ή αν τυχόν χαλάσουν ή υποστούν φθορές από βανδαλισμούς. 

 

Τεμάχιο (1) 

Ευρώ (Ολογράφως)   : Πέντε  ευρώ & πενήντα λεπτά 

          (Αριθμητικώς)  : 5,50 € 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ο Προμήθεια εποχιακών ετήσιων ανθόφυτων 

  

Προμήθεια εποχιακών ετήσιων ανθόφυτων όπως: Καλέντουλα (Calendula officinalis), 

Σερφίνια (Petunia sp.), Πετούνια (Petunia hybrid), Ζίννια (zinnia elegans), Κατηφές (Ταgetes 

ereeta ή Ταgetes patula), Γεράνι (Pelargonium zonale), Διμορφοθήκη (Dimorphotheca 

callendulacea), Βιολέτα (Mathiola incana), Βίνκα - Δαφνούλα (Vinca sp.) κ.α. με μπάλα 

χώματος 2,0 λίτρα (17cm), μαζί με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο της φύτευσης, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή τους, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 

την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την μεταφορά και την φύτευση, καθώς και 

όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση και φύτευση των φυτών σε αρίστη 

κατάσταση στο χώρο της φύτευσης, 

Επίσης, θα φυτεύονται και θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή η τύρφη που χρειάζεται για 

την φύτευση, θα ποτίζονται με βυτίο όπου δεν υπάρχει αρδευτικό σύστημα, θα 

ξεβοτανίζονται, θα καθαρίζονται από τα ξερά, θα αντικαθίστανται όταν τελειώνει η ανθοφορία 

τους ή αν τυχόν χαλάσουν ή υποστούν φθορές από βανδαλισμούς.  

Τεμάχιο (1) 

Ευρώ (Ολογράφως)   :Τρία ευρώ  

          (Αριθμητικώς)  : 3,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 3ο Προμήθεια πολυετών φυτών για την περίοδο των Χριστουγέννων. 

 

Προμήθεια καλλωπιστικών πολυετών φυτών Αλεξανδρινού (Euphorbia pulcherrima) με 

μπάλα χώματος 1,5 λίτρα (15cm) και διακλάδωση 3 (τριών) ή 4 (τεσσάρων) κλώνων & 

προμήθεια καλλωπιστικών πολυετών φυτών Κυκλάμινου (Cyclamen persicum) με μπάλα 

χώματος 2,0 λίτρα (17cm) μαζί με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο της φύτευσης, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή τους, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 

την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την μεταφορά και την φύτευση, καθώς και 

όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση και φύτευση των φυτών σε αρίστη 

κατάσταση στο χώρο της φύτευσης.  

Επίσης, θα φυτεύονται και θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή η τύρφη που χρειάζεται για 

την φύτευση, θα ποτίζονται με βυτίο όπου δεν υπάρχει αρδευτικό σύστημα, θα 

ξεβοτανίζονται, θα καθαρίζονται από τα ξερά, θα αντικαθίστανται όταν τελειώνει η ανθοφορία 

τους ή αν τυχόν χαλάσουν ή υποστούν φθορές από βανδαλισμούς..  

 

Τεμάχιο (1) 

Ευρώ (Ολογράφως)   : Πέντε ευρώ  

          (Αριθμητικώς)  : 5,00 € 

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                    ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16/03/2020 

  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  α.α. 

 

 

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

          ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

  ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Μ.Sc  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 2η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

                           ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ 

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

 

 

α/α Είδος Cpv Ποσότητα 

1. καλλωπιστικά 

ανθοφόροι θάμνοι, 

πολυετής πόες-

αγρωστώδη  

03451100-7 1.200 

2. εποχιακά ετήσια 

ανθόφυτα 

03451100-7 7.430 

3. πολυετή φυτά για την 

περίοδο των 

Χριστουγέννων 

03451100-7 1.300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16/03/2020 

  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  α.α. 

 

 

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

               ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

  ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Μ.Sc  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

                           ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ 

 

 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

 

 

α/α Είδος Cpv ΚΩΔ. 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Ποσότητα Τιμή Σύνολο 

1. καλλωπιστικά 

ανθοφόροι 

θάμνοι, 

πολυετής 

πόες-

αγρωστώδη  

03451100-7  1.200 5,5€ 6.600,00€ 

2. εποχιακά 

ετήσια 

ανθόφυτα 

03451100-7  7.430 3€ 22.290,00€ 

3. πολυετή φυτά 

για την 

περίοδο των 

Χριστουγέννων 

03451100-7  1.300 5€ 6.500,00€ 

    Σύνολο 35.390,00€ 

    Φ.Π.Α. 13%   4.600,70€ 

    Γενικό Σύνολο 39.990,70€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16/03/2020 

  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  α.α. 

 

 

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

           ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

  ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Μ.Sc  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
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Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο προμήθειας 

  Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια ανθοφύτων τα είδη και οι ποσότητες 
που προβλέπονται περιέχονται στο προϋπολογισμό της μελέτης. Συμβατικές δε τιμές 

μονάδας είναι οι τιμές μονάδας του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης.  
Η προμήθεια θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του 

Ν.4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις 

τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής. 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

α. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
β. Το τιμολόγιο μελέτης 
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων   

δ. Η προσφορά του μειοδότη  
Άρθρο 3ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
    Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις Διατάξεις: 
α. του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή  στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» 
β. του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006), 

γ. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 

δ. Π.Δ. 80/2016 
ε. του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)(ΦΕΚ Τ. Α΄133/19-07-2018) 
 Άρθρο 4ο – Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν άδεια εμπορίας ή 

παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού. 
 Άρθρο 5ο – Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση του αντίστοιχου τιμολογίου καθώς 

και των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζονται στο Ν.4412/2016. 
 Άρθρο 6ο – Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις 

      Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, 
τέλη και κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Σε περίπτωση μεταβολής του 
συντελεστή Φ.Π.Α., η διαφορά θα βαρύνει το Δήμο και δεν θα μεταβληθεί η καθαρή 

αξία της προμήθειας. 
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Άρθρο 7ο 
Ποιοτική κατάσταση φυτών 

Εάν η ποιότητα των φυτών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης 

ή εμφανίζει ελαττώματα ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στη αντικατάσταση 
τους, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου,  σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 
Για την διαπίστωση των παραπάνω η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο 

της ποιότητας με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή. 

Άρθρο 8ο 
Αθέτηση όρων συμφωνίας 

7.1 Η από μέρους του προσφέροντας αθέτηση των όρων της παρούσης 
μελέτης και της υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωση του προς 
τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της 

προμήθειας. 
7.2 Η έκπτωση του προμηθευτή  έχει σαν συνέπεια: Την υποχρέωση του 

προμηθευτή να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία θετική ή αποθετική στην 
οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης. 
Άρθρο 9ο 

Παραλαβή 
 Τα φυτά θα παραληφθούν σταδιακά και μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. 

 Οι ποσότητες που αναφέρονται είναι ενδεικτικές και ο Δήμος δεν δεσμεύεται ως 
προς την παραλαβή όλων αυτών των ποσοτήτων.  
 Στο χρόνο της εγγύησης θα ελέγχεται η άριστη κατάσταση των φυτών. 

  Η παραλαβή των υπό προμήθεια φυτών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 
παρουσία του αναδόχου. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις 

συμβατικές γεωτεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή 
την τέλεια απόρριψη ή την αντικατάσταση των φυτών. 

 
                    ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16/03/2020 

  Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  α.α. 

 

 

ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

               ΓΕΩΠΟΝΟΣ   

 ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

  ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Μ.Sc  
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  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
α/α Είδος Cpv ΚΩΔ. 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Ποσότητα Τιμή Σύνολο 

1. καλλωπιστικά 

ανθοφόροι 

θάμνοι, 

πολυετής 

πόες-

αγρωστώδη  

03451100-7  1.200   

2. εποχιακά 

ετήσια 

ανθόφυτα 

03451100-7  7.430   

3. πολυετή φυτά 

για την 

περίοδο των 

Χριστουγέννων 

03451100-7  1.300   

    Σύνολο  

    Φ.Π.Α. 13%  

    Γενικό Σύνολο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


