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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος, …/10/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες:Χαράλαµπος Μυλωνάς  
ΤΗΛ.: 2132030623               
FAX.: 2132030630  
e-mail: milonas@dionysos.gr 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια ειδών και εξοπλισµού υπηρεσίας πρασίνου» 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
Έχοντας υπ όψη: 
1.Τις διατάξεις: 
α. του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ Β’ 
185/1993) 
β. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 
209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
γ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
δ. του άρθρου 55 παρ.1στ του Ν2238/9 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εµπορικές 
επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β. του Ν.1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑ∆ΚΥ», 
ε. του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 
στ. του Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες 
ζ. της  Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B). 
η. του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προµηθειών», 
θ. την αριθµ. πρωτ. 3107/23.07.2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων 
ι. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". 
 
2.Την υπ’ αριθµ.35130/739/09-08-2010(ΦΕΚ1291Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 
 
3.Την υπ’ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου. 
 
4. Την 16/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας. 

5.Την ...../2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε α) η διάθεση πίστωσης 

συνολικού  ποσού 46.737,91€  σε βάρος των παρακάτω Κ.Α: 

Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ  

35.6692.0003 Προµήθεια Σπόρων, Φυτών, ∆ενδρυλλίων και έτοιµου Χλοοτάπητα 15.498,00 

35.6693 Προµήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού, Λιπασµάτων και Βελτιωτικών Εδάφους 4.225,05 

35.6699.0004 Προµήθεια Ειδών Κηπουρικής 8.000,00 

35.6699.0003 Προµήθεια ∆ιαφόρων Ειδών Ποτίσµατος 11.000,00 

35.7131 Μηχανήµατα και Λοιπός Εξοπλισµός 8.014,86 
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 ΣΥΝΟΛΟ  46.737,91 

για την εξόφληση των σχετικών δαπανών, του ο.ε. 2015 , και β)την έγκριση των όρων της διακηρυξης.  

6.Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ......./2015 ΑΟΕ, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά όπως αυτή προσδιορίζονται µε την 21/2015 
µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος. Έκαστος ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφέρει είτε για το σύνολο των 
οµάδων της παρούσας µελέτης ή για µία ή µερικές από τις οµάδες(Α - Ε), για όλα όµως τα είδη που 
περιλαµβάνει η κάθε οµάδα. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, συνολικά για δώδεκα (12) µήνες,ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων επτακόσια τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών ( 
46.737,91€ ) και θα βαρύνει τους ακόλουθους Κ.Α. προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου ως εξής: 
 

Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ  

35.6692.0003 Προµήθεια Σπόρων, Φυτών, ∆ενδρυλλίων και έτοιµου Χλοοτάπητα 15.498,00 

35.6693 Προµήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού, Λιπασµάτων και Βελτιωτικών Εδάφους 4.225,05 

35.6699.0004 Προµήθεια Ειδών Κηπουρικής 8.000,00 

35.6699.0003 Προµήθεια ∆ιαφόρων Ειδών Ποτίσµατος 11.000,00 

35.7131 Μηχανήµατα και Λοιπός Εξοπλισµός 8.014,86 

 ΣΥΝΟΛΟ  46.737,91 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

   ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝ. (ΕΥΡΩ) 

    (ΕΥΡΩ)  

      

 ΟΜΑ∆Α Α     

 ΣΠΟΡΟΙ - ΦΥΤΑ – ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΑ     

      

Ι. 

ΕΤΗΣΙΑ - ΑΚΟΙΞΗΣ - 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ     

1 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ ΜΠΑΛΑ 150 ΓΛΑΣΤΡΑ 3 ΛΙΤΡΟΥ 2,5 375 

2 ΦΕΛΙΤΣΙΑ 150 ΓΛΑΣΤΡΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ 2,5 375 

3 ΕΥΡΥΟΨΙΣ ΓΚΡΙ 150 ΓΛΑΣΤΡΑ 3 ΛΙΤΡΟΥ 2,5 375 

4 ΓΚΑΟΥΡΑ (ΡΟΖ & ΚΟΚΚΙΝΗ) 150 ΓΛΑΣΤΡΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ 2,5 375 

5 ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ 150 ΓΛΑΣΤΡΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ 4 600 

6 ΓΕΡΑΝΙΑ 150 ΓΛΑΣΤΡΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ 1,5 225 
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ΙΙ. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ     

1 ΛΕΒΑΝΤΑ 40 ΓΛΑΣΤΡΑ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ 1,5 60 

2 ΛΕΒΑΝΤΙΝΙ 40 ΓΛΑΣΤΡΑ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ 1,5 60 

3 

∆ΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ ΚΟΙΝΟ & 

ΗΜΙΕΡΠΩΝ 35 ΓΛΑΣΤΡΑ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ 1,5 52,5 

4 ΡΙΓΑΝΗ 35 ΓΛΑΣΤΡΑ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ 1,5 52,5 

 ΣΑΛΒΙΑ   40 ΓΛΑΣΤΡΑ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ 1,5 60 

      

ΙΙΙ. ∆ΕΝΤΡΑ   ΛΙΤΡΑ   

1 ΜΟΥΡΙΑ FRUITLESS 15 18λτ 20 300 

2 ΠΛΑΤΑΝΟΣ 15 18λτ 20 300 

3 ΠΡΟΥΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 15 18λτ 20 300 

4 ΛΕΥΚΑ ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΗ 10 18λτ 20 200 

5 ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 20 18λτ 20 400 

6 ΑΡΙΑ 5 18λτ 20 100 

7 ΤΙΛΙΑ 10 18λτ 20 200 

8 ΚΕΡΚΙ∆Α 10 18λτ 20 200 

9 ΡΟΒΙΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 20 18λτ 20 400 

10 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 10 18λτ 20 200 

11 ΚΥΠΑΡΙΣΙ ΑΡΙΖΟΝΑΣ 15 18λτ 20 300 

12 ΕΛΙΑ ΜΑΝΑΚΙ 10 18λτ 20 200 

13 ΚΥΠΑΡΙΣΙ ΟΡΘΟΚΛ. ΕΜΒΟ/ΜΕΝΟ 15 18λτ 20 300 

14 ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙ∆Α 15 18λτ 20 300 

15 ΣΦΕΝ∆ΑΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 20 18λτ 20 400 

16 ΚΕ∆ΡΟΣ ΑΤΛΑΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 5 18λτ 20 100 

17 ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΜΗΛΙΑ 15 18λτ 20 300 

18 ΩΠΩΡΟΦΟΡΑ 10 18λτ 20 200 

      

ΙV. ΚΑΛΟΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ  ΛΙΤΡΑ   

1 ΚΥ∆ΩΝΙΑΣΤΡΟ FRANGETTI 25 5λτ 6 150 

2 ΚΟΥΜΑΡΙΑ 25 5λτ 6 150 

3 ΜΥΡΤΙΑ 25 5λτ 6 150 
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4 ΦΩΤΙΝΙΑ 25 5λτ 6 150 

5 ΒΙΒΟΥΡΝΟ LUSIDUM 35 5λτ 6 210 

6 ΠΑΣΧΑΛΙΑ 20 5λτ 6 120 

7 ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ TEXANUM 30 5λτ 6 180 

8 ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΧΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ 25 5λτ 6 150 

9 ΚΥ∆ΩΝΙΑΣΤΡΟ SALISIFOLIA 25 5λτ 6 150 

10 ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 25 5λτ 6 150 

11 ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ LIME/LIGHT ΠΑΝΑΣΕ 30 5λτ 6 180 

12 ΓΥΝΕΡΙΟ 20 5λτ 6 120 

13 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ 50 5λτ 6 300 

14 ΠΡΙΚΡΟ∆ΑΦΝΗ 30 5λτ 6 180 

15 ΤΟΥΓΙΑ ΣΦΑΙΡΑ 25 5λτ 6 150 

16 ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΕΥΟΣΜΟ 25 5λτ 6 150 

17 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΕΙΘΑΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ 25 5λτ 6 150 

      

V. ΓΚΑΖΟΝ     

1 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

FESTUCA 500 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 5 2500 

      

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α  12.600,00 

   ΦΠΑ 23%  2.898,00 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Α  15.498,00 

      

 ΟΜΑ∆Α Β     

 

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ     

      

1 Complesam Suprem 75 Σάκος 25 Kg 25 1875 

2 Complesal Supra 70 Σάκος 25 Kg 20 1400 

3 Χούµο 200 κιλό 0,8 160 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β  3.435,00 

   ΦΠΑ 23%  790,05 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Β  4.225,05 

      

 ΟΜΑ∆Α Γ     

 ΕΙ∆Η ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ     

      

1 Κοντάρι πολυχρηστικό  60 Τεµάχιο 11,1 666 

2 Βεντάλια κήπου 60 Τεµάχιο 19,5 1170 

3 Κοφτάκι τριανταφυλλιάς  30 Τεµάχιο 10 300 

4 Τσάπα µε κοντάρι 6 Τεµάχιο 9 54 

5 

Φτυάρι γερµανικό µε απλό κοντάρι 

ξύλινο 6 Τεµάχιο 13 78 

6 Γκασµάς µε κοντάρι απλο ξύλινο 6 Τεµάχιο 9 54 

7 Τσουγκράνα µε κοντάρι απλό ξύλινο 6 Τεµάχιο 8 48 

8 

Πιρούνα δίκρανο µε κοντάρι απλό 

ξύλινο 6 Τεµάχιο 21 126 

9 Φτυάρι απλό χωρίς κοντάρι 6 Τεµάχιο 4 24 

10 Κονταροπρίονο χειροκίνητο 6 Τεµάχιο 45 270 

11 Ψαλίδι του κοντού 5 Τεµάχιο 95 475 

12 Ψαλίδι χειρός µπορντούρας 23cm 6 Τεµάχιο 25 150 

13 

Αλυσίδα αλυσοπρίονου 91vxl 52 

∆όντια-1,3µµ 10 Τεµάχιο 14,8 148 

14 

Μισινέζα 2,4mm χ 360 µέτρα 

στρογγυλή 10 Τεµάχιο 56,5 565 

15 

Μισινέζα 3,0mm χ 248 µέτρα 

στρογγυλή 6 Τεµάχιο 38 228 

16 

Μισινέζα 4,0mm χ 128 µέτρα 

στριφτή πλεχτή 6 Τεµάχιο 39 234 

17 

Αλυσίδα αλυσοπρίονου 90px 44 

∆όντια-1,1µµ 25 Τεµάχιο 12,9 322,5 

18 

Αλυσίδα αλυσοπρίονου 90px 40 

∆όντια-1,1µµ 25 Τεµάχιο 11,9 297,5 

19 

Αλυσίδα αλυσοπρίονου 90px 45 

∆όντια-1,1µµ 25 Τεµάχιο 13,2 330 

20 Χτένες για πούσια (σκούπα γκαζόν) 10 Τεµάχιο 14,5 145 

21 

Φτυάρια χιονιού 48εκ µε ξύλινο 

στιλιάρι 3 Τεµάχιο 11,5 34,5 
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22 

Σκούπες ψάθινες µε ξύλινο κοντάρι 

800-900gr 6 Τεµάχιο 5,8 34,8 

23 Τσάπες και µεγάλες και µικρές 6 Τεµάχιο 7,5 45 

24 

Κασµάδες µε στρογγυλή κεφαλή 

50Χ55 6 Τεµάχιο 7,5 45 

25 Καρότσι Μπετού απλή σκάφη 1 Τεµάχιο 50 50 

26 

Καρούλια Μεσηνέζες 3,3 µµ Χ 50 Μ 

Τριπλή πλεχτή 15 Τεµάχιο 12,5 187,5 

27 Κεφαλές χλοοκοπτικού τύπου STIHL 10 Τεµάχιο 25 250 

28 

Κεφαλές χλοοκοπτικού τύπου 

HUSQVARNA T45 4 Τεµάχιο 25,8 103,2 

29 Μάσκες και ζώνες για τα χλοοκοπτικά 10 Τεµάχιο 51,7 517 

30 

Σετ γερµανοπολύγωνα 8 τεµ. 

(8,10,12,13,14,17,19,22) 1 Τεµάχιο 24 24 

31 Σετ καρυδάκια 1/2” 10 τεµαχίων 1 Τεµάχιο 17 17 

32 

Σετ κατσαβίδια ίσια-σταυρού τύπου 

Philips (6 τεµ.) 4 Τεµάχιο 16 64 

33 Πλαγιοκόφτης 160mm 5 Τεµάχιο 11,8 59 

34 Πένσα 160mm µε υποµόχλιο 3 Τεµάχιο 11,8 35,4 

35 Ψαλίδι κήπου 7 1/8” / 180mm 2 Τεµάχιο 8 16 

36 Ψαλίδι κήπου 8-1/2 ps1-22 1 Τεµάχιο 9 9 

37 

Πριόνι κλάδου µε θήκη-τριπλό δόντι 

30cm 3 Τεµάχιο 18,5 55,5 

38 

Αλυσίδες για αλυσοπρίονο τύπου 

STIHL M5 260 3 Τεµάχιο 19 57 

39 

Αλυσίδες για αλυσοπρίονο τύπου 

STIHL M5 210 3 Τεµάχιο 19 57 

40 

Αλυσίδες για αλυσοπρίονο τύπου 

HUSQVARNA 325-72 3 Τεµάχιο 25 75 

41 

Ψαλίδι-Κλαδευτήρι Ρυθµιζόµενων 

λεπίδων 23cm 4 Τεµάχιο 13 52 

42 

Πριόνι χειρός µε κοντάρι αλουµινίου 

πτυσόµενο 2 Τεµάχιο 52 104 

43 Γάντια δέρµα+Βαµβ Υφασµ µανσέτα 20 Τεµάχιο 2,9 58 

44 Γυαλιά ασφαλείας 15 Τεµάχιο 4 60 

45 Λάδι για δίχρονα 4 λίτρα 10 Τεµάχιο 32,5 325 

46 Big Bags 15 Τεµάχιο 5 75 
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   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ  8.094,90 

   ΦΠΑ 23%  1.861,83 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Γ  9.956,73 

      

 ΟΜΑ∆Α ∆     

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ     

      

1 

Κονταροαλυσοπρίονο τύπου 

HUSQVARNA 327PT5S 2 Τεµάχιο 620 1240 

2 Φυσητήρας τύπου HUSQVARNA 125B 2 Τεµάχιο 240 480 

3 

Μηχανή χλοκοπτική τύπου 

HUSQVARNA LC356V 2 Τεµάχιο 590 1180 

4 

Αλυσοπρίονα τύπου HUSQVARNA 

Τ435 κλαδευτικό 1 Τεµάχιο 295 295 

5 

Μπορντούρα τύπου HUSQVARNA 

122HD60 1 Τεµάχιο 300 300 

6 Αορτήρα ώµου εξάρτηση Balance X 2 Τεµάχιο 84,9 169,8 

7 

Κράνος ασφαλείας µε ωτοασπίδες 

semi-pro 3 Τεµάχιο 49,2 147,6 

8 Πλυστικό τύπου STIHL RE 118 1 Τεµάχιο 300 300 

      

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆  4.112,40 

   ΦΠΑ 23%  945,85 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ ∆  5.058,25 

      

 ΟΜΑ∆Α Ε     

 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ     

      

1 

Προγραµµατιστής 12 στάσεων 

εξωτερικός 3 Τεµάχιο 408 1.224 

 

Προγραµµατιστής 6 στάσεων 

εξωτερικός 9  150 1.350 

2 

Εκτοξευτήρας στατικός pop up τύπου 

spray (PS) 150 Τεµάχιο 3,6 540 
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3 

Εκτοξευτήρας γραναζωτός µπεκ 

(PGP) 125 Τεµάχιο 17 2.125 

4 

Προγραµµατιστής βρύσης µε 

ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα για 

φρεάτιο ενδεικτικού τύπου Calgon 

7001 15 Τεµάχιο 75 1.125 

5 

Λάστιχο µαύρο (σωλήνας άρδευσης) 

6 atm Φ20 1650 Μέτρα 0,37 610,5 

6 

Λάστιχο ποτίσµατος 6 επιστρώσεων 

40 bar Φ5/8'' 200 Μέτρα 0,8 160 

7 Τάφ Φ20 1/2”  lock 150 Τεµάχιο 0,8 120 

8 Γωνιά  Φ20 1/2” lock 50 Τεµάχιο 0,7 35 

9 Τάφ Φ20 lock 200 Τεµάχιο 1 200 

10 Γωνιά Φ20 lock 200 Τεµάχιο 0,8 160 

11 Σύνδεσµος Φ20 lock 180 Τεµάχιο 0,6 108 

12 Ταχυσύνδεσµος Φ20 lock 20 Τεµάχιο 7 140 

13 Ηλεκτροβάνα κήπου 1'' 24V 50 Τεµάχιο 17 850 

14 

Φρεάτιο κήπου τετράγωνο 6 

ηλεκτροβανών PVC 50X60CM Jumbo 12 Τεµάχιο 35 420 

15 

Φρεάτιο κήπου κυλινδρικό 2 

ηλεκτροβανών PVC 10'' Large 10 Τεµάχιο 7,7 77 

16 Κολλεκτέρ 4 στάσεων 20 Τεµάχιο 12,2 244 

17 Σύνδεσµος Φ25 lock 50 Τεµάχιο 1,1 55 

18 Γωνία Φ25 Lock 50 Τεµάχιο 1,3 65 

19 Ταφ Φ25 lock 50 Τεµάχιο 1,85 92,5 

20 

Συστολή αµερικής Αρσ-Θηλ 3/4'' 

Χ1/2'' 100 Τεµάχιο 0,55 55 

      

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε  9.756,00 

   ΦΠΑ 23%  2.243,88 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Ε  11.999,88 

      

   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ 

Α – Ε  37.998,30 

   ΦΠΑ 23%  8.739,61 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΩΝ Α – Ε  46.737,91 

Ολογράφως:  σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά 

 
Περιεχόµενα της ∆ιακήρυξης : 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ–ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ 
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1Ο 
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 
1-Αγ. Στέφανος) την ......η Οκτωβρίου του έτους 2015, ηµέρα ......................, ενώπιον της Αρµόδιας 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 10:00πµ και ώρα λήξης της  
αποδοχής των προσφορών η 10:30πµ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισµού θα γίνει σε µέρα και ώρα 
που θα οριστεί µε νέα στον τύπο διακήρυξη 

 

Άρθρο 2 Ο 

Τεχνικές προδιαγραφές – Τεύχη δηµοπράτησης 

 

Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προµήθεια ειδών και εξοπλισµού υπηρεσίας πρασίνου που 
περιλαµβάνονται στην 21/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης.  
Β)Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν και τα συµβατικά στοιχεία, είναι κατά σειρά ισχύος τα 
κατωτέρω: 
1.Η όροι διακήρυξης. 
2. Η 21/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος, (Παράρτηµα Α). 
3. Τα  πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά έκαστου οικονοµικού 

φορέα.  

 

Άρθρο 3 Ο 
∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

 
3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της 
νοµοθεσίας του κράτους – µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν 
δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη παροχή. 

3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως 
υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα 
δηλώνονται τα µέλη της κοινοπραξίας. Αν  η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος  θα πρέπει να περιβληθεί 
συγκεκριµένη νοµική µορφή. 

3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που ασχολούνται µε την 
εµπορία ή την παραγωγή των υπό προµήθεια ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το 
χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ανασφάλιστο 
προσωπικό.  
 

Άρθρο 4 Ο 
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∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Όσοι θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού)  
 
Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (∆ικαιολογητικών)  
 
1) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 60 
Α). 

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν 
υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της 
από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ . 

3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται : ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών 
µε αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής προσφοράς, τους αποδέχεται και υιοθετεί αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει 
προκειµένου να αξιολογηθούν.  

4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75)  στην οποία να να δηλώνεται ότι: 
α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. 
β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 
γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση. 
δ. ∆εν έχει λυθεί η εταιρία ( µόνο για Α..Ε.) 
 
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (6µηνης έκδοσης), µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε 
ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο 
ΙΚΑ. 
 
7).Για τα είδη των οµάδων που προβλέπεται από τη 15/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
(Παράρτηµα Α΄) ISO 9001 του κατασκευαστή τους. 
 
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 
Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προµήθεια ειδών  και τυχόν τεχνικά 
φυλλάδια της εταιρείας. Παράρτηµα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές  της παρούσης. 
 
Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 
1) Με ποινή αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο 
όπου θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένα και µόνο είδη ή εργασίες σε 
νόµισµα ευρώ (€ ) και θα αναγράφεται αναλυτικά ή ποσότητα, η τιµή µονάδας, το ποσό δαπάνης, και η 
συνολική δαπάνη σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα. 
3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
∆ιευκρινήσεις επί των ∆ικαιολογητικών  
 
-Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως 
δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους, πλην της εγγυητικής επιστολής η οποία θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις  δεν χρειάζονται να φέρουν γνήσιο υπογραφής (αρθ. 3  του 
Ν.4250/2014, ΦΕΚ 270΄/Α) 

-Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. 
(αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄). 
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- Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή 
ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών. 
- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας 
και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου 
τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
- Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται 
εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, η οποία προσκοµίζεται από 
τον εξουσιοδοτούµενο. 
 

 -Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός από την εγγύηση 
 συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην 
 Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία µε 
 υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό.  

 
 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 5ο 
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

 
5.1  Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους προσωπικώς ή από 
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Ανώνυµες Εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο προσερχόµενο αυτοπροσώπως που θα 
καταθέσει κατά την δηµοπρασία πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνει τη 
συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό και ορίζει τον εκπρόσωπό της. 
 Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν 
πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους Άρθρο 3 της παρούσης. Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και 
Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Κατά την δηµοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών. 
 
5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του 
διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : 
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης 
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση,  αριθµός τηλεφώνου, φαξ, 
δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
- Ο Αποδέκτης: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου  ,  Αγ. Στέφανος 14565  
β)Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η 
οικονοµική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 
την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.  
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία 
προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
δ) Καµιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή µετά την κατάθεσή της. Οι 
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η 
δε αρµόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Η 
Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές µε το περιεχόµενο και 
τους όρους των προσφορών οι δε ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δώσουν τις διασαφηνίσεις που 
τους ζητούνται. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όπως και οποιαδήποτε πρόταση ή 
επεξήγηση µοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής µε αντιπροσφορά.  

5.3 Mόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον ∆ήµο θα γίνονται δεκτοί και θα 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
 
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε courier στην 
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ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος ∆ιονύσου-Γραφείο Προµηθειών, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 - Αγ. 
Στέφανος Τ.Κ. 14565 µέχρι την προηγούµενη µέρα του διαγωνισµού ήτοι ..../10/2015 και ώρα 15:00 στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου.  
 

Άρθρο 6ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα (3) τριών µηνών, ήτοι 
90 ηµέρες το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την 
παρέλευση του τριµήνου ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφ’ όσον επιθυµεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ 
ποινής. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 7ο 
Εγγυήσεις 

 
ΕγγύησηΣυµµετοχής:  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 157 του 
Ν4281/2014 (ΦΕΚ 60 Α). 
 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται 
να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% επί της 
αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (αρ.157 Ν.4281/2014) 
 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο και κατατίθενται από µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή 
γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σε περίπτωση παράτασης 
της προσφοράς, τότε η εν λόγω εγγυητική υποχρεωτικά παρατείνεται για ίσο χρόνο. 
 

 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 8ο 

Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 
Α) Παραλαβή προσφορών 
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισµού 
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών , που ορίζεται στη 
διακήρυξη. 
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται 
και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. 
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε 
ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
Β) Έλεγχος δικαιολογητικών 
1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την 
επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που 
βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να φαίνεται 
εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. 
2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε 
αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών. 
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα 
του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων καθώς και την Τεχνική Προσφορά τους και αποφασίζει ποιοι 
θα αποκλειστούν. 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που 
αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, και τους καλεί να παραλάβουν 
τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους, υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν 
προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής 
προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆. µέχρι την υπογραφή του 
συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε 
και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο. 
Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών 
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την 
επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια  
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2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόµενου ,ή  που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης  απορρίπτονται.  
3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται  
 

Άρθρο 9ο 
Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας 

 

Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, µέχρι της εποµένης από της 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας και κατά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µέχρι και της 
εποµένης της ανακοινώσεως αυτού. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και 
διαβιβάζονται ύστερα στην Οικονοµική Επιτροπή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου για 
την αξιολόγηση οργάνου.  

 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ  

Άρθρο 10ο 
Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 

 
1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. Σε 
περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ Τους. Ο ανακηρυχθείς 
ανάδοχο υποχρεούται  να  συνυπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας 
2. Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης να προβεί 
στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής 
προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96). 
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε προθεσµία (10)  δέκα 
ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται 
στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 
5. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτεται. 
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο11ο 
Χρόνος διάρκειας της σύµβασης 

 
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται για :α) την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και 
παραµετροποιήσεων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους 3 µήνες.  Η εγκατάσταση και η παραµετροποίηση του 
υπόλοιπου εξοπλισµού θα γίνει σε διάστηµα πέντε (5) ετών από την υπογραφή της σύµβασης κατόπιν 
εντολής του ∆ήµου. Οι εργασίες εγκατάστασης και παραµετροποίησης θα εξοφλούνται µε την εκτέλεσή 
τους και β) για τις υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης για 12 µήνες από την εγκατάσταση, και πάντα 
σύµφωνα µε τους όρους της από 25/09/2015 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας.  
 

Άρθρο 12ο 
Παράταση της σύµβασης 

 
Εάν κατά τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου  παροχής της υπηρεσίας προκύψουν αιτιολογηµένες 
δυσχέρειες που καθυστερούν τη διαδικασία της εκτέλεσης του έργου µπορεί η σύµβαση να παραταθεί. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λήψη  Απόφασης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκρισης της παράτασης)  
πριν τη λήξη της σύµβασης 
 

Άρθρο 13 ο 

Εγγύηση καλής και Εµπρόθεσµης  Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 

1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) 
µέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν, να έρθει στο 
Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, και να αντικαταστήσει την εγγύηση 
συµµετοχής του στη δηµοπρασία, µε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίσης προς 5% επί 
της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
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2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) 
ηµερών ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής 
του στη δηµοπρασία εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των εργασιών και της 
λήξης της σύµβασης 

 

Άρθρο 14 ο 

Άρνηση υπογραφής της Σύµβασης και συνέπειες αυτής 
 
Αν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από την 
γνωστοποίηση προς αυτόν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993). 
Η δε εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος 
θα προβεί σε επανάληψη της δηµοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση, µετά από την 
σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο ∆ήµος και στις δύο περιπτώσεις 
δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενόµενης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας 
από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης. 

Άρθρο 15ο 

Αθέτηση όρων της Σύµβασης  
 

1) Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού και της 
σύµβασης ή η µη πλήρης συµµόρφωσή του µε τους όρους του, παρέχει το δικαίωµα στον ∆ήµο να τον 
κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας και 
αναπόδεικτου αποζηµίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέµενης εγγύησής του χωρίς δικαστική 
παρέµβαση 

Άρθρο 16 ο 

∆απάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, του αρχικού 
διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν 
απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης (γνωµοδότηση _΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – 
Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν 
φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο 
∆ιονύσου. 
 

Άρθρο 17ο 

Αναπροσαρµογή Τιµών  

 

Οι τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα τριάντα  έξι  (36) µηνών. 

 

Άρθρο 18ο 
Τιµές προσφοράς 

1)Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της προµήθειας θα αναφέρονται σε €. 
2)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών  

 

Άρθρο19ο 
Χρόνος –Τόπος-Τρόπος Παράδοσης  

 
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί τµηµατικά. Επίσης ο ∆ήµος ∆ιονύσου 
διατηρεί το δικαίωµα να µην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων.  

 

Άρθρο20ο 
Τρόπος Πληρωµής  

 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, (µετά την 
υποβολή του τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα) σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 1 (παρ.Α΄, εδάφιο .Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013)«Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές.    
Επισηµαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του σχετικού τιµολογίου 
και η ταυτόχρονη υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία και του διπλότυπου είσπραξης της ∆/νσης Ταµειακής 
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Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η πληρωµή από µέρους του µειοδότη των 
προβλεπόµενων από το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993)εξόδων δηµοσίευσης 
(σχετικό και το υπ΄ αριθµ. 15 άρθρο της παρούσας διακήρυξης) 
σερ 

E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Άρθρο21ο 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:30 έως 15:00 από το 
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου , Αγ. 
Στέφανος. Αρµόδιος υπάλληλος  Χαράλαµπος Μυλωνάς, e-mail : milonas@dionysos.gr.  τηλ: 

 

Άρθρο22ο 
∆ηµοσίευση 

Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη 
των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο τύπο  στο και στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου µας. http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60. 
 

  Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   

   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  21 / 2015 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       

  

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειµένου ο ∆ήµος να προµηθευτεί για το έτος 2015 διάφορα αναγκαία 

υλικά και εξοπλισµό που αφορούν   

• σπόρους, φυτά, δενδρύλια, 

• είδη κηπουρικής, 

• εξοπλισµό πρασίνου, και 

• διάφορα είδη ποτίσµατος, 

 

Η σκοπιµότητα της διενέργειας των προαναφερθέντων προµηθειών έχει εγκριθεί µε την 16/2015 Απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του  

Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93),και 

Ν. 4281/2014 

µε βάση την οικονοµικότερη προσφορά. 

 

Περισσότερο αναλυτικά: 

 

ΟΜΑ∆Α Α. ΣΠΟΡΟΙ, ΦΥΤΑ, ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΑ – CPV 03451000-6 (Φυτά) 

Η εν λόγω προµήθεια αφορά σπόρους, φυτά και δενδρύλλια που χρησιµοποιούνται από την Υπηρεσία 
Πρασίνου του ∆ήµου για τη συντήρηση και συνολική διαχείριση (επέκταση, τροποποίηση) των 

κοινόχρηστων χώρων (παρτέρια, παιδικές χαρές, πλατείες, δηµοτικά καταστήµατα, σχολεία, κλπ) πρασίνου 

που υπάρχουν στο ∆ήµο. Τα είδη των φυτών είναι ενδεικτικά ανάλογα µε την εποχή. 

 

ΟΜΑ∆Α Β. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ – CPV 24440000-0 

(∆ιάφορα Λιπάσµατα)  

Η εν λόγω προµήθεια αφορά διάφορα είδη λιπάσµατος και βελτιωτικών χώµατος που χρησιµοποιούν οι 

κηπουροί στις εργασίες φροντίδας πρασίνου σε πάρκα, πλατείες και λοιπούς χώρους του ∆ήµου. 
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ΟΜΑ∆Α Γ. ΕΙ∆Η ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ – CPV 16160000-4 (∆ιάφορα είδη εξοπλισµού κηπουρικής) 

Η εν λόγω προµήθεια αφορά διάφορα είδη κηπουρικής, όπως µικρο-εργαλεία, φτυάρια, κοντάρια, αλυσίδες 
εργαλείων, κλπ., που χρησιµοποιούνται από τους κηπουρούς για την εκτέλεση των καθηµερινών εργασιών 

φροντίδας του πρασίνου σε πάρκα, πλατείες και λοιπούς χώρους του ∆ήµου. 

 

 

ΟΜΑ∆Α ∆. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – CPV 16310000-1 (Χορτοκοπτικές µηχανές) 

Η εν λόγω προµήθεια αφορά διάφορα µηχανήµατα, όπως µηχανές γκαζόν, χορτοκοπτικά, κλπ., που 

χρησιµοποιούνται από τους κηπουρούς για την εκτέλεση των καθηµερινών εργασιών φροντίδας του 

πρασίνου σε πάρκα, πλατείες και λοιπούς χώρους του ∆ήµου. 

 

 

ΟΜΑ∆Α Ε. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ – CPV 43323000-3 (Εξοπλισµός άρδρευσης) 

Η εν λόγω προµήθεια αφορά διάφορα είδη ποτίσµατος, όπως προγραµµατιστές ποτίσµατος, µπεκ, κλπ., που 

χρησιµοποιούνται από τους κηπουρούς κατά τη συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτόµατου ποτίσµατος σε 

πάρκα, πλατείες και λοιπούς χώρους του ∆ήµου. 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη των ανωτέρω προµηθειών προϋπολογίζεται στο ποσό των 46.737,91 ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΟΜΑ∆Α Α. ΣΠΟΡΟΙ, ΦΥΤΑ, ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΑ  

Όλα τα είδη, δηλαδή σπόροι, φυτά και δενδρύλλια που αναφέρονται στον κατάλογο του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης, θα είναι υγιή, άριστης ποιότητας και εµφάνισης και θα 

παραδοθούν έτοιµα προς χρήση (φύτευση) σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος.  

Η παράδοσή τους µπορεί να γίνεται και τµηµατικά σύµφωνα µε την εποχή και τις ανάγκες του ∆ήµου. 

 

 

ΟΜΑ∆Α Β. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ   

Όλα τα είδη φυτοπαθολογικού υλικού, λιπάσµατα και βελτιωτικά εδάφους, θα είναι κατάλληλα για τη χρήση 

που προορίζονται, άριστης ποιότητας, και θα παραδοθούν έτοιµα προς χρήση σε χώρο που θα υποδείξει ο 

∆ήµος. 

Η παράδοσή τους µπορεί να γίνεται και τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου. 
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ΟΜΑ∆Α Γ. ΕΙ∆Η ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ  

Όλα τα είδη θα είναι καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τα διεθνώς 

αναγνωρισµένα πρότυπα και προδιαγραφές, και θα παραδοθούν έτοιµα προς χρήση σε χώρο που θα 

υποδείξει ο ∆ήµος.  

Στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές όπου αναφέρεται η λέξη περίπου εννοείται ±5% στην αναφερόµενη 

τιµή. 

 

Περισσότερο αναλυτικά: 

Πολυχρηστικό κοντάρι από υψηλής αντοχής ελαφρύ αλουµίνιο, ενδεικτικού µήκους 130 cm περίπου.  

 

Βεντάλια κήπου για σκληρά εδάφη και γρασίδι µε εύκαµπτα και  ατσάλινα σύρµατα ενδεικτικού πλάτους 50 cm 

περίπου. 

 

Κοφτάκι τριανταφυλλιάς, χειρός, µε αντιολισθητική λαβή, ενδεικτικού µήκους 22 cm περίπου. 

 

Φτυάρι χιονιού 48 cm περίπου µε κοντάρι ξύλινο. 

 

Κονταροπρίονο µε τηλεσκοπικό κοντάρι ενδεικτικού µέγιστου µήκους 5 m περίπου, µε µήκος λεπίδας 35 cm 

περίπου. 

 

Ψαλίδι του κοντού, για κοπή δένδρων, µε αντικολλητικές λεπίδες, µε πτυσόµενο κοντάρι  αλουµινίου και 

κορδονιέρα για κοπή κλαδιών πάχους έως 33 mm περίπου, για κλάδεµα σε ύψος έως 6 m περίπου. 

 

Ψαλίδι µπορντούρας 9’’ (23 cm). 

 

ΟΜΑ∆Α ∆. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Όλα τα είδη θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής, καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης 

ποιότητας, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές, οίκων µε σταθερή αντιπροσώπευση στην 

ελληνική αγορά που διαθέτουν δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών (ανταλλακτικά και service) και θα 

καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους τουλάχιστον.  

Στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές όπου αναφέρεται η λέξη περίπου εννοείται ±5% στην αναφερόµενη 

τιµή. 

 

Για τα µηχανήµατα κοπής γκαζόν ζητούνται χαρακτηριστικά στιβαρότητας, υψηλής αντοχής και διάρκειας 

ζωής, ασφάλειας, άνεσης χειρισµού και εργονοµίας και ενδεικτικά αναφέρονται κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

 

Πλυστικό, ισχύος 2KW περίπου, βάρος 19 κιλά περίπου, µε τηλεσκοπική λαβή από αλουµίνιο,  µέγιστη 

παροχή νερού 500l/h και µε θηλυκωτό σύνδεσµο αλλαγής µπεκ. 
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Κονταροαλυσοπρίονο, µε τηλεσκοπική προσαρµογή, ισχύος 1 KW περίπου, µήκος λάµας 30 cm, βάρος 

χωρίς λάµα & αλυσίδα µέχρι 6,5 Kg. 

  

Μηχανή κοπής γκαζόν, βενζίνης, ισχύος 2,8 KW περίπου, µεταβαλλόµενης ταχύτητας κίνησης, µε πλαίσιο 

κοπής από ατσάλι, µε τρεις µεθόδους κοπής (συλλογή, λίπανση χλοοτάπητα, πλευρική εκτόξευση χόρτου), 

πλάτους κοπής περίπου 55 cm τουλάχιστον, ύψους κοπής από περίπου 33 mm ή µικρότερο έως περίπου 

108 mm τουλάχιστον, χωρητικότητας συλλέκτη περίπου 70 λίτρα τουλάχιστον, µε στιβαρούς τροχούς µε 

ρουλεµάν, µε αναδιπλούµενη χειρολαβή για εύκολη αποθήκευση και µεταφορά.  

 

Μηχανή κοπής γκαζόν, βενζίνης, ισχύος 2,4 KW περίπου, µε πλαίσιο κοπής από ατσάλι, µε δύο µεθόδους 

κοπής (συλλογή, οπίσθια εκτόξευση), πλάτους κοπής περίπου 50 cm τουλάχιστον, ύψους κοπής από 

περίπου 25  mm ή µικρότερο έως περίπου 75 mm τουλάχιστον, χωρητικότητας συλλέκτη περίπου 60 λίτρα 

τουλάχιστον, διάµετρο τροχών εµπρός πίσω ενδεικτικά περίπου 203 – 305 mm, µε αναδιπλούµενη 

χειρολαβή µε ρύθµιση ύψους. 

 

Μηχανή κοπής γκαζόν, βενζίνης, ισχύος 2,7 KW περίπου, µε πλαίσιο κοπής από ατσάλι, µε δύο µεθόδους 
κοπής (συλλογή, οπίσθια εκτόξευση), πλάτους κοπής περίπου 55 cm τουλάχιστον, ύψους κοπής από 

περίπου 25  mm ή µικρότερο έως περίπου 75 mm τουλάχιστον, χωρητικότητας συλλέκτη περίπου 60 λίτρα 

τουλάχιστον, διάµετρο τροχών εµπρός πίσω ενδεικτικά περίπου 203 – 305 mm, µε αναδιπλούµενη 

χειρολαβή µε ρύθµιση ύψους. 

 

Φυσητήρας βενζίνης, ενδεικτικού βάρους 4,5 Kg περίπου, µε κινητήρα ισχύος 0,8 KW περίπου. 

 

Αλυσοπρίονο κλαδευτικό, βενζίνης, ισχύος 1,5 KW περίπου, µήκος λάµας 30cm περίπου και βάρος χωρίς 

λάµα & αλυσίδα 3,5Kg περίπου. 

 

Μπορντούρα βενζίνης, ισχύος 0,6 KW περίπου, µήκος λεπίδας 60cm περίπου και βάρος 5 Kg περίπου. 

 

Αορτήρας ώµου, µε γρήγορη απασφάλιση µηχανήµατος, κινητή µαλακή επένδυση, ιµάντες ώµων µε 

µαλακή επένδυση και πλάκες πλάτης. 

 

Κράνος ασφαλείας, µε προστατευτική µάσκα, ωτοασπίδες, προστατευτικό γείσο για τον ήλιο και 

προστατευτικό για τον αυχένα. 

 

Όλες οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές είναι το ελάχιστο που πρέπει να πληρούν τα µηχανήµατα και ο 

εξοπλισµός που θα προσφερθούν.  

 

Για τα ανωτέρω είδη πρέπει να προσκοµισθεί ISO 9001 του κατασκευαστή τους. 
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Όλα τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν έτοιµα προς χρήση σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος.  

 

 

ΟΜΑ∆Α Ε. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  

 

Όλα τα είδη θα είναι καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα και προδιαγραφές και θα παραδοθούν έτοιµα προς χρήση σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος.  

 

Για τους προγραµµατιστές ποτίσµατος ισχύουν τα κατωτέρω. 

 

Ο προγραµµατιστής των 12 στάσεων εξωτερικός µε πλαστικό κουτί µε κλειδωνιά, αποσπώµενη πρόσοψη, 

εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό ή προγραµµατισµό τις µονές ή ζυγές ηµέρες και δυνατότητα διαµόρφωσης 

ποτίσµατος ανά 1 ηµέρα ή µέχρι ανά 31 ηµέρες µε όλες τις ενδιάµεσες επιλογές. Θα διαθέτει αυτόµατη, 

ηµιαυτόµατη και χειροκίνητη λειτουργία. 

Θα διαθέτει δυνατότητα εποχικής ρύθµισης από την οθόνη (από 0% έως 150%) ανά 10%, 3 προγράµµατα 

µε δυνατότητα πολλών ενάρξεων ανά πρόγραµµα και ανά ηµέρα, συµβατότητα µε αισθητήρες βροχής, 

δυνατότητα τοποθέτησης µπαταρίας και αποµνηµόνευσης των προγραµµάτων ακόµη και σε περίπτωση 
διακοπής ρεύµατος. Θα διαθέτει επίσης κεντρική βαλβίδα εκκίνησης αντλίας, προγραµµατισµό 

καθυστέρησης σε βροχή, αισθητήρα παράκαµψης βροχής, δυνατότητα ποτίσµατος µε διαλείµµατα, 

προγραµµατισµό καθυστέρησης µεταξύ στάσεων και πρόγραµµα δοκιµής. 

 

Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει προστασία κυκλωµάτων από υπέρταση και αντικεραυνική προστασία. 

 

Ο προγραµµατιστής των 6 εξωτερικός, θα διαθέτει τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα προγράµµατα µε 4 

διαφορετικούς χρόνους έναρξης ανά πρόγραµµα και διάρκεια ποτίσµατος από 1 λεπτό έως τουλάχιστον 4 
ώρες ανά στάση µε βήµα αύξησης 1 λεπτό. Θα έχει επταήµερο πρόγραµµα ή πρόγραµµα 31 ηµερών καθώς 

και δυνατότητα ποτίσµατος τις µονές ή ζυγές ηµέρες. 

Θα έχει µεγάλη ευκρινή οθόνη ενώ ο προγραµµατισµός θα γίνεται µε κεντρικό διακόπτη και µε πλήκτρα 

πιέσεως. Θα διαθέτει µη πτητική µνήµη δηλαδή σε διακοπή ρεύµατος ακόµη και χωρίς µπαταρία το 

πρόγραµµα να παραµείνει στη µνήµη για πάντα. 

Ο προγραµµατιστής θα έχει τη δυνατότητα προγραµµατισµού χρόνου καθυστέρησης της ενεργοποίησης 

µεταξύ των στάσεων από 0 έως 60 δευτερόλεπτα µε βήµα 5 δευτερολέπτων ή σε βήµα ενός λεπτού µέχρι 

και 4 ώρες καθώς και προγραµµατιζόµενη αναστολή του ποτίσµατος από 1 έως 7 ηµέρες. 

Θα διαθέτει θέσεις για προσθήκη αισθητήρων π.χ. Βροχής, παγετού κ.λ.π., µπαταρία λιθίου για τη 

διατήρηση της τρέχουσας ώρας. 

Θα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης µε χειριστήρια αποµακρυσµένου ελέγχου για τη χειροκίνητη λειτουργία 

από απόσταση και προστασία κυκλωµάτων από υπέρταση και αντικεραυνική προστασία. 

 

Για τα ανωτέρω είδη πρέπει να προσκοµισθεί ISO 9001 του κατασκευαστή τους. 
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Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δαπάνης για τις ανωτέρω προµήθειες, όπως αυτές περιγράφηκαν και 

αναλύθηκαν ανωτέρω, είναι ως εξής: 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

   ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝ. (ΕΥΡΩ) 

    (ΕΥΡΩ)  

      

 ΟΜΑ∆Α Α     

 ΣΠΟΡΟΙ - ΦΥΤΑ – ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΑ     

      

Ι. ΕΤΗΣΙΑ - ΑΚΟΙΞΗΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ     

1 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ ΜΠΑΛΑ 150 ΓΛΑΣΤΡΑ 3 ΛΙΤΡΟΥ 2,5 375 

2 ΦΕΛΙΤΣΙΑ 150 ΓΛΑΣΤΡΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ 2,5 375 

3 ΕΥΡΥΟΨΙΣ ΓΚΡΙ 150 ΓΛΑΣΤΡΑ 3 ΛΙΤΡΟΥ 2,5 375 

4 ΓΚΑΟΥΡΑ (ΡΟΖ & ΚΟΚΚΙΝΗ) 150 ΓΛΑΣΤΡΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ 2,5 375 

5 ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ 150 ΓΛΑΣΤΡΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ 4 600 

6 ΓΕΡΑΝΙΑ 150 ΓΛΑΣΤΡΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ 1,5 225 

      

ΙΙ. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ     

1 ΛΕΒΑΝΤΑ 40 ΓΛΑΣΤΡΑ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ 1,5 60 

2 ΛΕΒΑΝΤΙΝΙ 40 ΓΛΑΣΤΡΑ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ 1,5 60 

3 

∆ΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ ΚΟΙΝΟ & 

ΗΜΙΕΡΠΩΝ 35 ΓΛΑΣΤΡΑ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ 1,5 52,5 

4 ΡΙΓΑΝΗ 35 ΓΛΑΣΤΡΑ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ 1,5 52,5 

 ΣΑΛΒΙΑ   40 ΓΛΑΣΤΡΑ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ 1,5 60 
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ΙΙΙ. ∆ΕΝΤΡΑ   ΛΙΤΡΑ   

1 ΜΟΥΡΙΑ FRUITLESS 15 18λτ 20 300 

2 ΠΛΑΤΑΝΟΣ 15 18λτ 20 300 

3 ΠΡΟΥΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 15 18λτ 20 300 

4 ΛΕΥΚΑ ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΗ 10 18λτ 20 200 

5 ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 20 18λτ 20 400 

6 ΑΡΙΑ 5 18λτ 20 100 

7 ΤΙΛΙΑ 10 18λτ 20 200 

8 ΚΕΡΚΙ∆Α 10 18λτ 20 200 

9 ΡΟΒΙΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 20 18λτ 20 400 

10 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 10 18λτ 20 200 

11 ΚΥΠΑΡΙΣΙ ΑΡΙΖΟΝΑΣ 15 18λτ 20 300 

12 ΕΛΙΑ ΜΑΝΑΚΙ 10 18λτ 20 200 

13 ΚΥΠΑΡΙΣΙ ΟΡΘΟΚΛ. ΕΜΒΟ/ΜΕΝΟ 15 18λτ 20 300 

14 ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙ∆Α 15 18λτ 20 300 

15 ΣΦΕΝ∆ΑΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 20 18λτ 20 400 

16 ΚΕ∆ΡΟΣ ΑΤΛΑΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 5 18λτ 20 100 

17 ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΜΗΛΙΑ 15 18λτ 20 300 

18 ΩΠΩΡΟΦΟΡΑ 10 18λτ 20 200 

      

ΙV. ΚΑΛΟΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ  ΛΙΤΡΑ   

1 ΚΥ∆ΩΝΙΑΣΤΡΟ FRANGETTI 25 5λτ 6 150 

2 ΚΟΥΜΑΡΙΑ 25 5λτ 6 150 

3 ΜΥΡΤΙΑ 25 5λτ 6 150 

4 ΦΩΤΙΝΙΑ 25 5λτ 6 150 

5 ΒΙΒΟΥΡΝΟ LUSIDUM 35 5λτ 6 210 

6 ΠΑΣΧΑΛΙΑ 20 5λτ 6 120 

7 ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ TEXANUM 30 5λτ 6 180 

8 ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΧΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ 25 5λτ 6 150 

9 ΚΥ∆ΩΝΙΑΣΤΡΟ SALISIFOLIA 25 5λτ 6 150 

10 ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 25 5λτ 6 150 
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11 ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ LIME/LIGHT ΠΑΝΑΣΕ 30 5λτ 6 180 

12 ΓΥΝΕΡΙΟ 20 5λτ 6 120 

13 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ 50 5λτ 6 300 

14 ΠΡΙΚΡΟ∆ΑΦΝΗ 30 5λτ 6 180 

15 ΤΟΥΓΙΑ ΣΦΑΙΡΑ 25 5λτ 6 150 

16 ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΕΥΟΣΜΟ 25 5λτ 6 150 

17 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΕΙΘΑΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ 25 5λτ 6 150 

      

V. ΓΚΑΖΟΝ     

1 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

FESTUCA 500 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 5 2500 

      

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α  12.600,00 

   ΦΠΑ 23%  2.898,00 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Α  15.498,00 

      

 ΟΜΑ∆Α Β     

 

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ     

      

1 Complesam Suprem 75 Σάκος 25 Kg 25 1875 

2 Complesal Supra 70 Σάκος 25 Kg 20 1400 

3 Χούµο 200 κιλό 0,8 160 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β  3.435,00 

   ΦΠΑ 23%  790,05 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Β  4.225,05 

      

 ΟΜΑ∆Α Γ     

 ΕΙ∆Η ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ     

      

1 Κοντάρι πολυχρηστικό  60 Τεµάχιο 11,1 666 

2 Βεντάλια κήπου 60 Τεµάχιο 19,5 1170 
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3 Κοφτάκι τριανταφυλλιάς  30 Τεµάχιο 10 300 

4 Τσάπα µε κοντάρι 6 Τεµάχιο 9 54 

5 

Φτυάρι γερµανικό µε απλό κοντάρι 

ξύλινο 6 Τεµάχιο 13 78 

6 Γκασµάς µε κοντάρι απλο ξύλινο 6 Τεµάχιο 9 54 

7 Τσουγκράνα µε κοντάρι απλό ξύλινο 6 Τεµάχιο 8 48 

8 

Πιρούνα δίκρανο µε κοντάρι απλό 

ξύλινο 6 Τεµάχιο 21 126 

9 Φτυάρι απλό χωρίς κοντάρι 6 Τεµάχιο 4 24 

10 Κονταροπρίονο χειροκίνητο 6 Τεµάχιο 45 270 

11 Ψαλίδι του κοντού 5 Τεµάχιο 95 475 

12 Ψαλίδι χειρός µπορντούρας 23cm 6 Τεµάχιο 25 150 

13 

Αλυσίδα αλυσοπρίονου 91vxl 52 

∆όντια-1,3µµ 10 Τεµάχιο 14,8 148 

14 

Μισινέζα 2,4mm χ 360 µέτρα 

στρογγυλή 10 Τεµάχιο 56,5 565 

15 

Μισινέζα 3,0mm χ 248 µέτρα 

στρογγυλή 6 Τεµάχιο 38 228 

16 

Μισινέζα 4,0mm χ 128 µέτρα 

στριφτή πλεχτή 6 Τεµάχιο 39 234 

17 

Αλυσίδα αλυσοπρίονου 90px 44 

∆όντια-1,1µµ 25 Τεµάχιο 12,9 322,5 

18 

Αλυσίδα αλυσοπρίονου 90px 40 

∆όντια-1,1µµ 25 Τεµάχιο 11,9 297,5 

19 

Αλυσίδα αλυσοπρίονου 90px 45 

∆όντια-1,1µµ 25 Τεµάχιο 13,2 330 

20 Χτένες για πούσια (σκούπα γκαζόν) 10 Τεµάχιο 14,5 145 

21 

Φτυάρια χιονιού 48εκ µε ξύλινο 

στιλιάρι 3 Τεµάχιο 11,5 34,5 

22 

Σκούπες ψάθινες µε ξύλινο κοντάρι 

800-900gr 6 Τεµάχιο 5,8 34,8 

23 Τσάπες και µεγάλες και µικρές 6 Τεµάχιο 7,5 45 

24 

Κασµάδες µε στρογγυλή κεφαλή 

50Χ55 6 Τεµάχιο 7,5 45 

25 Καρότσι Μπετού απλή σκάφη 1 Τεµάχιο 50 50 

26 

Καρούλια Μεσηνέζες 3,3 µµ Χ 50 Μ 

Τριπλή πλεχτή 15 Τεµάχιο 12,5 187,5 

27 Κεφαλές χλοοκοπτικού τύπου STIHL 10 Τεµάχιο 25 250 
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28 

Κεφαλές χλοοκοπτικού τύπου 

HUSQVARNA T45 4 Τεµάχιο 25,8 103,2 

29 Μάσκες και ζώνες για τα χλοοκοπτικά 10 Τεµάχιο 51,7 517 

30 

Σετ γερµανοπολύγωνα 8 τεµ. 

(8,10,12,13,14,17,19,22) 1 Τεµάχιο 24 24 

31 Σετ καρυδάκια 1/2” 10 τεµαχίων 1 Τεµάχιο 17 17 

32 

Σετ κατσαβίδια ίσια-σταυρού τύπου 

Philips (6 τεµ.) 4 Τεµάχιο 16 64 

33 Πλαγιοκόφτης 160mm 5 Τεµάχιο 11,8 59 

34 Πένσα 160mm µε υποµόχλιο 3 Τεµάχιο 11,8 35,4 

35 Ψαλίδι κήπου 7 1/8” / 180mm 2 Τεµάχιο 8 16 

36 Ψαλίδι κήπου 8-1/2 ps1-22 1 Τεµάχιο 9 9 

37 

Πριόνι κλάδου µε θήκη-τριπλό δόντι 

30cm 3 Τεµάχιο 18,5 55,5 

38 

Αλυσίδες για αλυσοπρίονο τύπου 

STIHL M5 260 3 Τεµάχιο 19 57 

39 

Αλυσίδες για αλυσοπρίονο τύπου 

STIHL M5 210 3 Τεµάχιο 19 57 

40 

Αλυσίδες για αλυσοπρίονο τύπου 

HUSQVARNA 325-72 3 Τεµάχιο 25 75 

41 

Ψαλίδι-Κλαδευτήρι Ρυθµιζόµενων 

λεπίδων 23cm 4 Τεµάχιο 13 52 

42 

Πριόνι χειρός µε κοντάρι αλουµινίου 

πτυσόµενο 2 Τεµάχιο 52 104 

43 

Γάντια δέρµα + Βαµβακερό  Ύφασµα 

µε µανσέτα 20 Τεµάχιο 2,9 58 

44 Γυαλιά ασφαλείας 15 Τεµάχιο 4 60 

45 Λάδι για δίχρονα 4 λίτρα 10 Τεµάχιο 32,5 325 

46 Big Bags 15 Τεµάχιο 5 75 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ  8.094,90 

   ΦΠΑ 23%  1.861,83 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Γ  9.956,73 

      

 ΟΜΑ∆Α ∆     

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ     
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1 

Κονταροαλυσοπρίονο τύπου 

HUSQVARNA 327PT5S 2 Τεµάχιο 620 1240 

2 Φυσητήρας τύπου HUSQVARNA 125B 2 Τεµάχιο 240 480 

3 

Μηχανή χλοκοπτική τύπου 

HUSQVARNA LC356V 2 Τεµάχιο 590 1180 

4 

Αλυσοπρίονα τύπου HUSQVARNA 

Τ435 κλαδευτικό 1 Τεµάχιο 295 295 

5 

Μπορντούρα τύπου HUSQVARNA 

122HD60 1 Τεµάχιο 300 300 

6 

Αορτήρα ώµου (εξάρτηση) τύπου 

HUSQVARNA Balance X 2 Τεµάχιο 84,9 169,8 

7 

Κράνος ασφαλείας µε ωτοασπίδες 

τύπου HUSQVARNA semi-pro  3 Τεµάχιο 49,2 147,6 

8 Πλυστικό τύπου STIHL RE 118 1 Τεµάχιο 300 300 

      

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆  4.112,40 

   ΦΠΑ 23%  945,85 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ ∆  5.058,25 

      

 ΟΜΑ∆Α Ε     

 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ     

      

1 

Προγραµµατιστής 12 στάσεων 

εξωτερικός 3 Τεµάχιο 408 1.224 

 

Προγραµµατιστής 6 στάσεων 

εξωτερικός 9  150 1.350 

2 

Εκτοξευτήρας στατικός pop up τύπου 

spray (PS) 150 Τεµάχιο 3,6 540 

3 

Εκτοξευτήρας γραναζωτός µπεκ 

(PGP) 125 Τεµάχιο 17 2.125 

4 

Προγραµµατιστής βρύσης µε 

ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα για 

φρεάτιο ενδεικτικού τύπου Calgon 

7001 15 Τεµάχιο 75 1.125 

5 

Λάστιχο µαύρο (σωλήνας άρδευσης) 

6 atm Φ20 1650 Μέτρα 0,37 610,5 

6 

Λάστιχο ποτίσµατος 6 επιστρώσεων 

40 bar Φ5/8'' 200 Μέτρα 0,8 160 
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7 Τάφ Φ20 1/2”  lock 150 Τεµάχιο 0,8 120 

8 Γωνιά  Φ20 1/2” lock 50 Τεµάχιο 0,7 35 

9 Τάφ Φ20 lock 200 Τεµάχιο 1 200 

10 Γωνιά Φ20 lock 200 Τεµάχιο 0,8 160 

11 Σύνδεσµος Φ20 lock 180 Τεµάχιο 0,6 108 

12 Ταχυσύνδεσµος Φ20 lock 20 Τεµάχιο 7 140 

13 Ηλεκτροβάνα κήπου 1'' 24V 50 Τεµάχιο 17 850 

14 

Φρεάτιο κήπου τετράγωνο 6 

ηλεκτροβανών PVC 50X60CM Jumbo 12 Τεµάχιο 35 420 

15 

Φρεάτιο κήπου κυλινδρικό 2 

ηλεκτροβανών PVC 10'' Large 10 Τεµάχιο 7,7 77 

16 Κολλεκτέρ 4 στάσεων 20 Τεµάχιο 12,2 244 

17 Σύνδεσµος Φ25 lock 50 Τεµάχιο 1,1 55 

18 Γωνία Φ25 Lock 50 Τεµάχιο 1,3 65 

19 Ταφ Φ25 lock 50 Τεµάχιο 1,85 92,5 

20 

Συστολή αµερικής Αρσ-Θηλ 3/4'' 

Χ1/2'' 100 Τεµάχιο 0,55 55 

      

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε  9.756,00 

   ΦΠΑ 23%  2.243,88 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Ε  11.999,88 

      

   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α 

– Ε  37.998,30 

   ΦΠΑ 23%  8.739,61 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΩΝ Α – Ε  46.737,91 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός δαπάνης:  

Σαράντα Έξι Χιλιάδες Επτακόσια Τριάντα Επτά ευρώ και Ενενήντα Ένα λεπτά. 

 

∆. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Τα προς προµήθεια είδη της µελέτης είναι επιµερισµένα σε οµάδες παρεµφερών ειδών και έκαστος 

ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφέρει είτε για το σύνολο των οµάδων της παρούσας µελέτης ή για µία ή 

µερικές από τις οµάδες, για όλα όµως τα είδη που περιλαµβάνει η κάθε οµάδα. 
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Καµία τεχνική προσφορά δεν αποκλείεται, γενικά, για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί, τα 

παρουσιαζόµενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την 

δηµιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερθέντος είδους.  

 

Mε ποινή αποκλεισµού της παραπέρα διαδικασίας, τα προαναφερθέντα στοιχεία, ειδικότερα του εξοπλισµού 

και εργαλείων, πρέπει να προκύπτουν από επίσηµα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή (κατάλογοι, 

τεχνικά φυλλάδια,  κλπ) που θα επισυναφθούν. 

 

Τα στοιχεία της τεχνικής περιγραφής θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι 

αποτελούν προτίµηση, ή επιθυµία της υπηρεσίας. 

 

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη «περίπου» ή «ενδεικτικά», µε ποινή αποκλεισµού, δεν επιτρέπεται απόκλιση 

µεγαλύτερη ή µικρότερη του ±5%. 

 

Όλα τα είδη θα είναι απολύτως καινούργια, πρώτης χρήσης, γνωστά µοντέλα εύφηµων εργοστασίων. 

 

Έκαστος προµηθευτής πρέπει να δηλώσει ότι εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτουµένων ανταλλακτικών, 

τουλάχιστον για µια δεκαετία, όπου αυτό απαιτείται. 

 

Για κάθε είδος, µε την τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να κατατεθούν τα στοιχεία και 

δικαιολογητικά που ζητούνται στην Τεχνική Περιγραφή καθώς επίσης τα ακόλουθα: 

 

Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας, όπου απαιτείται, που δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από ένα (1) έτος ή τον αριθµό των ετών που ζητούνται στην τεχνική περιγραφή. 

Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από εξήντα (60) 
ηµερολογιακές ηµέρες. 

o  

 

Ο Συντάξας 

 

 

Σπυρίδων Μαντόπουλος 

∆Ε38 

 

 

Θεωρήθηκε 
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Απόστολος Παπαδόπουλος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

 


