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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
Εκδίκαση ένστασης κατά των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για τη 
«Προµήθεια ειδών και εξοπλισµού υπηρεσίας πρασίνου». 
 

Με την 16/9-2-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η 
σκοπιµότητα της προµήθειας. 
 
Με την 298/12-10-2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ψηφίστηκε α)πίστωση 

και η διάθεση του συνολικού ποσού του 46.737,91€ και β) εγκρίθηκαν οι  η 21/2015 

µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 

 

Με την αριθµ. πρωτ. 129938/2133/22-10-2015 διακήρυξη ορίστηκε η 5η Νοεµβρίου 

ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

Στις 29-10-2015 κατατέθηκε εµπρόθεσµα η αριθµ πρωτ. 30563/29-10-2015 ένσταση 

της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσης,  κατά των όρων της διακήρυξης καθώς στα δικαιολογητικά  «δε ζητείται η 

εγγραφή των συµµετεχόντων στα αντίστοιχα εµπορικά µητρώα του ΥΠ.Α.Α.Τ 

(υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίµων), για τη συµµετοχή των προµηθευτών στην 

εµπορία:φυτών-δένδρων,πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι), λιπάσµατα».  

 

Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της αριθµ. 394200/5925 Απόφαση του Υπουργού 

Γεωργίας (ΦΕΚ 1939/Β/99), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «κάθε φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο για την άσκηση εµπορίας λιπασµάτων υποχρεούνται...αδείας 

εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α ή Β». 

 

Επειδή, σύµφωνα µε την αριθµ. 1153/16620 ΚΥΑ περί «Καθορισµός των 

προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής 

πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων 



 

εµπορίας του υλικού αυτού»  προβλέπεται οι επιχειρήσεις και αυτές να έχουν άδεια 

λειτουργίας και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α, Β, Γ σε ισχύει.  

 

Στις 30/10/2015 η σχετική ένσταση διαβιβάστηκε µε µήνυµα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στη ∆/νση Περιβάλλοντος, η οποία σε αντίστοιχο µήνυµα στις 

2/11/2015 επισήµανε το βάσιµο της ένστασης. Ως εκ τούτου, η αριθµ πρωτ. 

30563/29-10-2015 ένσταση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε. κρίνεται βάσιµη.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, των άρθρων το άρθρο 72 του 

Ν.3852/10, και το Π∆ 28/1980 προτείνεται: 

1. να γίνει αποδεκτή η αριθµ πρωτ. 30563/29-10-2015 ένσταση της εταιρείας 

ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε. 

2. να τροποποιηθεί το άρθρο 4, εδάφιο Α µε τη προσθήκη των ακόλουθων 

δικαιολογητικών: 

▪  Άδεια λειτουργίας και άσκησης επαγγέλµατος και επιπλέον: 

α) Για τις Επιχειρήσεις Εµπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού όσον αφορά το φυτικό 

υλικό και τους σπόρους της Οµάδας Α, αντίστοιχη Άδεια Εµπορίας και βεβαίωση 

εγγραφής στο επίσηµο µητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

(ΥΠΑΑΤ) (σύµφωνα µε την Υ.Α. 1153/16620/2014 ,ΦΕΚ 616Β). 

β) Για τις Σποροπαραγωγικές και Φυτωριακές Επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει 

αδειοδότηση εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού θα πρέπει να κατατεθεί, εκτός από 

την κατά νόµο άδεια και τη βεβαίωση εγγραφής στο ΥΠΑΑΤ και ο επίσηµα δηλωµένος 

στο Υ.Π.Α.Α.&Τ κατάλογος των ειδών που παράγουν , ώστε να ελεγχθεί εάν τα 

ζητούµενα είδη είναι είδη παραγωγής τους. 

γ) Για τα λιπάσµατα της Οµάδας Β, Άδεια Εµπορίας Λιπασµάτων και βεβαίωση 

εγγραφής στο επίσηµο µητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

(ΥΠΑΑΤ) (σύµφωνα µε την Υ.Α. 9748/10 074 7/2012, όπως τροποποιήθηκε από την 

Κ.Υ.Α. 4166/51 687 /2014). 

3. Να αναβληθεί ο διαγωνισµός της 5/11/2015 σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 

129938/2133/22-10-2015 διακήρυξη. 

4. Να προκηρυχθεί εκ νέου σύµφωνα µε τους τροποποιηµένους όρους. 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή :  Με εντολή ∆ηµάρχου 
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης   

1. Γραφείο ∆ηµάρχου   

2. ∆/νση Περιβάλλοντος    

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 



 

 


