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ΕΝΣΤΑΣΗ 

 
Της οµορρύθµου εταιρείας Αφοι Σωτηρίου ΟΕ µε δ.τ. Αγρόπολις, µε ΑΦΜ 999188220 ∆ΟΥ Χαλκίδος, 3ο 
χλµ Λ ∆ροσιάς Χαλκίδος- θεση Αγ. Παρασκευή ΤΚ 34100 που εκπροσωπείται νόµιµα  

 
ΚΑΤΑ 

 
   Των όρων της διακήρυξης 29938/22-10-20 15 µε τίτλο προµήθεια «ειδών και εξοπλισµού υπηρεσίας 
πρασίνου>> µελέτηη 21/2015. 
 
  Ύστερα από γνώση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης  διαπιστώνουµε ότι στα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και µάλλον εκ παραδροµής :  

 
 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. 
 

1) Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, για την προµήθεια  ειδών που διακηρύσσετε, απαιτείται µε ρήτρα 
επιβολής  κυρώσεων, ο συµµετέχων προµηθευτής να είναι εγγεγραµµένος στα αντίστοιχα ειδικά 
εµπορικά µητρώα του Υπουργείου Αγρ.Ανάπτυξης & Τροφίµων. 
 

      ∆εδοµένου ότι  πρόκειται για δηµόσιο διαγωνισµό προµηθειών ειδών ,σε άµεση σχέση µε τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου, του ∆ήµου , Θα 
έπρεπε επιπλέον µε ποινή αποκλεισµού να ζητείτε όπως ο ΕΚΠΟΤΑ άρθρο7. 
 
<<           'Αρθρο 7 : Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής  1.   Κάθε προµηθευτής που επιθυµεί να λάβει µέρος σε διαγωνισµό 
δηµοτικών ή κοινοτικών προµηθειών ή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης ή απευθείας ανάθεσης, καλείται να αποδείξει την εγγραφή 
του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένος. >> 
 

 
δηλαδή : 
α) άδεια εµπορίας ή πιστοποιητικό νόµιµων προϋποθέσεων - εγγραφή στο µητρώο α)εµπορίας φυτών ή 
εµπορίας πολ/κού υλικού. σχετ. νοµοθεσία:  ΦΕΚ 616/11-03-2014 
β) άδεια εµπορίας λιπασµάτων. (ΦΕΚ 1939/Β/99) και τροποποιήσεις του. 
γ) σε κάθε περίπτωση αντίγραφο πτυχίου επιστηµονικού υπεύθυνου της επιχείρησης (γεωπόνου) , του 
προµηθευτή ή έταιρου εφόσον είναι ο ίδιος ή αν απασχολείται σε αυτή ως µισθωτός, πρόσφατο ετήσιο  
πίνακα προσωπικού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Επειδή 
 

• Η ένστασή µας είναι εµπρόθεσµη. 
• Το πιστοποιητικό επιµελητηρίου από µόνο του δεν τεκµηριώνει το ειδικό επάγγελµα του 

συµµετέχοντος , δε τεκµηριώνει ούτε νοµιµοποιεί το συµµετέχοντα να ασκεί ειδική εµπορία ειδών 
που χρήζουν υπουργικών αδειών. 

• ∆ε διασφαλίζεται η ασφάλεια των προµηθευόµενων ειδών ως προς τον άνθρωπο, τα ζώα και το 
περιβάλλον, από προµηθευτές άνευ αδειών. 

 
 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ, 
 
Σας ζητάµε να γίνει δεκτή η ένστασή µας, 
να ζητηθούν οι άδειες ή εγγραφή των συµµετεχόντων (και όλων των µελών οποιασδήποτε µορφής 
ένωσης ) στα αντίστοιχα εµπορικά   µητρώα του υπουργείου Α.Α.Τ.  
να ζητηθούν τα απαραίτητα σχετικά  έγγραφα από τους συµµετέχοντες. 
 

 
                                           Ο συντάξας για την ενισταµένη εταιρεία 

 
                                                                                                           ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

                                                                                                 Γεωπόνος Γ.Π.Α.                                      


