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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή πρόκειται να γίνει προμήθεια δέντρων, θάμνων και εποχιακών φυτών  για
τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Θέρμης.
       Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια δέντρων, θάμνων και εποχιακών
φυτών στοχεύοντας στην αισθητική αναβάθμιση των χώρων και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής  των  χρηστών.  Η  αποπεράτωση  των  έργων  φύτευσης  θα  συμβάλλει  στην
περιβαλλοντική ενίσχυση του Δήμου. 
Επιλέχθηκαν είδη που να είναι ανθεκτικά στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, καθώς και
φυτά χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες, ανθεκτικά στο καυσαέριο και τις συνθήκες που
επικρατούν στην πόλη. Τα δέντρα που πρόκειται να φυτευτούν είναι φυλλοβόλα  και αειθαλή
και παρουσιάζουν αλλαγές στις διάφορες εποχές του χρόνου.
     Η προμήθεια και φύτευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16 περί Δημοσίων 
Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ2014/25/ΕΕ) 
και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου (Yπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό έτους 2017)

 και στον  κωδικό:Κ.Α. 02.35.6692.001  με τίτλο «Προμήθεια  δένδρων, θάμνων
και εποχιακών φυτών »

Θέρμη,03-02-2017
Ο Συντάξας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ
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   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή. Σε περίπτωση εμφάνισης ασθένειας, που δεν μπορεί να
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά (αδρομυκώσεις, σηψιρριζίες, ιώσεις, νηματώδεις, κ.λ.π) ,
ή αν τα φυτά και υλικά δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος
υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα φυτά πρέπει να είναι ελεύθερα από συμπτώματα προσβολών από έντομα, παθογόνα, 
νηματώδεις ή άλλους επιβλαβείς οργανισμούς. Τα φύλλα δεν πρέπει να είναι “σταματημένα”, 
κακοσχηματισμένα , παραμορφωμένα, σχισμένα, αποχρωματισμένα (χλωρωτικά ή με νεκρωτικές 
κηλίδες, ή με εμφάνιση με οποιοδήποτε τρόπο μη τυπική).

Τα φυτά δεν πρέπει να έχουν βλαστούς νεκρούς, σπασμένους, παραμορφωμένους, ή με διάφορες 
άλλες ζημιές. Ο κορμός πρέπει να είναι ίσιος, κατακόρυφος, χωρίς πληγές, σχισμές, καμένες 
από τον ήλιο περιοχές, ίχνη από ξυλοφάγα έντομα γδαρσίματα, καρκινώματα. Η μορφή και 
το σχήμα της κόμης είναι τυπική για τα νεαρά φυτά κάθε είδους ή ποικιλίας. Η κόμη δεν πρέπει 
να αποκλίνει από το τυπικό σχήμα του είδους ή     να   είναι παραμορφωμένη από τον άνεμο, κακό   
κλάδεμα, παράσιτα ή άλλες αιτίες. 

Το ριζικό σύστημα πρέπει να είναι ελεύθερο από προσβολές από έμβιους και μη έμβιους 
παράγοντες. Η κατανομή των ριζών πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε όλο το έδαφος ή το 
υπόστρωμα και η ανάπτυξη τους είναι τυπική.

Οι βλαστοί πρέπει να είναι κατανεμημένοι κανονικά γύρω και κατά μήκος του κεντρικού
κορμού , σχηματίζοντας μία γενικά συμμετρική κόμη, τυπική για κάθε είδος.

Τα  φυτά  παραδίδονται  γλαστρωμένα  σε  φυτοδοχείο.
Το φυτό πρέπει να είναι καλά ριζωμένο μέσα στο εδαφικό μίγμα ή υπόστρωμα.
Όταν αφαιρείται το φυτοδοχείο, η μπάλα πρέπει να μένει συμπαγής και ανέπαφη.
Όταν το φυτό σηκώνεται , ο κορμός και η μπάλα πρέπει να μετακινούνται σαν να
είναι ένα.



Ο  κορμός  όταν  σπρώχνεται  πρέπει  να  λυγίζει  φυσιολογικά  και  όχι  να
υποχωρεί σχηματίζοντας γωνία στην επιφάνεια της μπάλας ή κάτω από αυτή. 

Δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη μάζα συνωστισμένων ριζών στο κάτω τμήμα της μπάλας.
Τα φυτά πρέπει  να είναι  ομοιόμορφα ως προς τις  διαστάσεις,  την  πυκνότητα και  το
σχήμα  της  κόμης.  Η  φορτοεκφόρτωση  και  η  μεταφορά  των  φυτών  σε  οποιοδήποτε
σημείο του Δήμου ζητηθεί βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.
Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι ένας χρόνος, η παράδοση των δένδρων, φυτών και
των εποχιακών θα γίνετε τμηματικά, καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και όποτε ζητηθεί
από την υπηρεσία.
Τα  είδη  ,  οι  ποσότητες  των  δένδρων  ,θάμνων  ,εποχιακών  καθώς  και  οι  τεχνικές
προδιαγραφές είναι οι παρακάτω:

Α
/
Α

Είδος φυτού Λατινικό Όνομα
Ύψος

(m)
Περίμετρος 
Κορμού (cm)

Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητες

1 Λικιδάμβαρη
Liquidambar
styraciflua

2-2,5 10-12 
ΤΕΜ 20

2 Φλαμουριά Tilia platyphyllos 2-2,5 10-12 ΤΕΜ 15

3 Σφαινδάμι
Acer negundo

variegatum
2-2,5 10-12 

ΤΕΜ 100

4
Δαμασκηνιά

καλλωπιστική
Prunus cerasifera

"nigra"
2-2,5 10-12 

ΤΕΜ 20

5 Νεραντζιά Citrus aurantium
1,50 -
2,00  

10-12 
ΤΕΜ 10

6 Λειριόδεντρο
Liriodendron

tulipifera
"Aureomarginatum"

2-2,5 10-12
ΤΕΜ 20

7Πλατανομουριά Morus platanifolia 2-2,5 10-12 ΤΕΜ 20

8 Πλατάνι Platanus orientalis 2-2,5 10-12 ΤΕΜ 20

9
Αγγελική νάνα

Pitosporum tobira
“Wheelers Dwarf”

0,3-1 Γλάστρα 8it
ΤΕΜ 20

1
0
Τούγια Σφαιρική

Thujaspp
0,4-1 Γλάστρα 10it

ΤΕΜ 10

1
1

Γιουνίπερος
οριζ. uniperous spp.

0,6-
0,8

Γλάστρα 10it
ΤΕΜ 20

1
2
Δαφνοκέρασος

Prunus
laurocerasus

1-1,5 Γλάστρα 10it
ΤΕΜ 20

1
3

Δενδρολίβανο
έρπων

Rosmarinus
officinalis

0,4-
0,5

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 50

1
4

Λιγκούστρο
Ligustrum
japonicum

0,6-
0,8

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 200

1
5

Τούγια
Πυραμιδοειδής Thujaspp

0,8-1 Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 10

1
6

Πικροδάφνη
Nerium oleander

0,60-
0,80

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 150

1
7

Κέδρος
Cedrus atlantica f.

glauca
1,75-
2,00

8-10
ΤΕΜ 5

1
8

Μαγνόλια
μεγανθής

Magnolia
grandiflora

1,5-
1,75

Μπάλλα
χώματος 10 λτ

ΤΕΜ 5



1
9

Πανσέ
Viola sp.

Γλαστράκι 8Χ8
ΤΕΜ 150

2
0

Βίγκα
Vinca sp.

Γλαστράκι 8Χ8
ΤΕΜ 100

2
1

Κυκλάμινο
Cyclamen sp.

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 150

2
2

Διμορφοθήκη
Osteospermun sp.

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 250

2
3

Πετούνιες
Petunia sp.

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 100

2
4

Γεράνια
Malva syivestris

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 100
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°  Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια δέντρων, θάμνων και εποχιακών φυτών 
στοχεύοντας στην αισθητική αναβάθμιση των χώρων και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των χρηστών. 

Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

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

γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».

δ)Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και 
λοιπές ρυθμίσεις».

ε)Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις 
,΄Εργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών”

Άρθρο  3°  Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:



α) Η Διακήρυξη

β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

γ)  Ο προϋπολογισμός

δ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων

ε) Το έντυπο προσφοράς 

στ)Η τεχνική έκθεση

Άρθρο  4°  Τρόπος εκτέλεσης της  προμήθειας

Η  εκτέλεσης  της προμήθειας  θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό,  και κριτήριο 
κατακύρωσης την   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής ,επί του συνόλου  του προϋπολογισμού της παρούσας 
μελέτης.

Άρθρο 5ο Δικαιούμενοι συμμετοχής

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).

β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

γ) Συνεταιρισμοί 

δ) Ενώσεις προμηθευτών.

υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα 
σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Άρθρο 6ο   Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών

Η παράδοση των  υλικών  θα γίνει τμηματικά  και η μεταφορά θα γίνει με 
μεταφορικά μέσα του ανάδοχου , στα σημεία που θα υποδεικνύονται από τον  δήμο
Θέρμης, αφού προηγουμένως γίνει συνεννόηση με τον επιβλέποντα που θα ορίσει η
αρμόδια για την διαχείριση της προμήθειας Υπηρεσία.
Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνεται παραγγελία και ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος μέσα σε πέντε  εργάσιμες ημέρες  να έχει παραδώσει τα  ζητούμενα 
προς προμήθεια  υλικά. Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.



Άρθρο 7ο  Χρόνος  υπογραφής Σύμβασης – Διάρκεια 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα 
σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η σύμβαση προμήθειας θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της και  για 
ένα (1) έτος. 

Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, (χωρίς το ΦΠΑ). Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή και η 
διάρκεια της ορίζεται σε δεκατέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή το αργότερο κατά  την 
υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον 
ισχύοντα τρόπο για το Δημόσιο. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο προμήθειας 
μετά την τελευταία οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και κατόπιν 
έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9ο   Ευθύνη αναδόχου

Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων 
ιδιοτήτων των πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου 
ελαττώματος.



Άρθρο 10ο  Παραλαβή των υλικών .

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές 
του Δήμου, οριζόμενες κατά περίπτωση  από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.  

Η οριστική  παραλαβή  γίνεται εντός δέκα  ημερών (10) από την παράδοση των 
υλικών έτοιμων προς χρήση.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά

Εάν εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης , παρουσιαστεί έλλειψη 
συμφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να 
διαπιστωθούν κατά την παραλαβή ή ακαταλληλότητα υλικού, ο Δήμος δικαιούται 
κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την 
ανάλογη μείωση του τιμήματος ή την αντικατάσταση με ίδιο προϊόν που να πληροί 
τις τεχνικές προδιαγραφές της  μελέτης . 

 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης , η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη του 
παραλαμβανόμενου είδους και την αντικατάσταση αυτού εντός δύο εργάσιμων 
ημερών. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της 
Επιτροπής, εντός των οριζόμενων από αυτήν προθεσμίες, ο Δήμος δικαιούται να 
προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και 
κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ζητούμενα είδη σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης 
και της προσφοράς.

Τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής εγκρίνονται  από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής τους και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή 
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Άρθρο 11ο - Έκπτωση του αναδόχου

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 



αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου:

α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105     του ν.4412/2016  ,

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε 
ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206     του ν.4412/2016  , 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις και
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή 
κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. 
Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, 
που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την 
ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που 
οδήγησαν σε αυτήν. 

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης,κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από 
τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο    άρθρο 74     του ν.   
4412/2016  

Άρθρο 12ο – Τρόπος Πληρωμής-Προκαταβολές

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται μετά την κάθε τμηματική 
οριστική  παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου και κατόπιν 
προσκόμισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου 
αποστολής)  . Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του Δήμου ή ημερομηνία 
πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού δαπάνης 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία 

Η χορήγηση προκαταβολής, δεν προβλέπεται. 

Άρθρο 13ο –Αναθεώρηση τιμών προσφοράς -Κρατήσεις

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή
αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, μέχρι το τέλος της συμβατικής 
χρονικής περιόδου.
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Στη συμβατική αξία της προμήθειας , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες 
κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:

α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος  σε ποσοστό 4%

β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον 
Δήμο.

γ) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

δ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας   των πληρωμών των 
σχετικών παραστατικών δαπάνης.

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  12/07 /2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη,   /  /2017
Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,    /  /2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 68/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
 Προμήθεια δένδρων -  θάμνων και 
εποχιακών φυτών

Προϋπολογισμός:   8.571,05€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Είδος φυτού
Λατινικό
Όνομα

Ύψος
(m)

Περίμετρος
Κορμού

(cm)

ΜΟΝ
ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Λικιδάμβαρη
Liquidambar
styraciflua

2-2,5 10-12 
ΤΕΜ 20 30 600,00

2 Φλαμουριά
Tilia

platyphyllos
2-2,5 10-12 

ΤΕΜ 15 30 450,00

3 Σφαινδάμι
Acer

negundo
variegatum

2-2,5 10-12 
ΤΕΜ 50 25 1.250,00

4
Δαμασκηνιά

καλλωπιστική

Prunus
cerasifera

"nigra"
2-2,5 10-12 

ΤΕΜ 20 25 500,00

5 Νεραντζιά
Citrus

aurantium
1,50 -
2,00  

10-12 
ΤΕΜ 10 20 200,00

6 Λειριόδεντρο

Liriodendron
tulipifera

"Aureomargi
natum"

2-2,5 10-12

ΤΕΜ 20 20 400,00

7
Πλατανομουρι

ά
Morus

platanifolia
2-2,5 10-12

ΤΕΜ 20 20 400,00

 8
Πλατάνι 

Platanus
orientalis 

2-2,5 10-12 
ΤΕΜ 20 20 400,00

9

Αγγελική νάνα

Pitosporum
tobira

“Wheelers
Dwarf”

0,3-1 Γλάστρα 8it

ΤΕΜ 20 8 160,00

10
Τούγια

Σφαιρική Thujaspp
0,4-1

Γλάστρα
10it

ΤΕΜ 10 12 120,00

11
Γιουνίπερος

οριζ.
uniperous

spp.
0,6-
0,8

Γλάστρα
10it

ΤΕΜ 20 6 120,00

12
Δαφνοκέρασο

ς
Prunus

laurocerasus
1-1,5

Γλάστρα
10it

ΤΕΜ 20 12 240,00

13
Δενδρολίβανο

έρπων
Rosmarinus

officinalis
0,3-
0,4

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 50 3 150,00

14
Λιγκούστρο

Ligustrum
japonicum

0,6-
0,8

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 200 2 400,00



15

Τούγια
Πυραμιδοειδή

ς Thujaspp
0,8-1 Γλάστρα 2it

ΤΕΜ 10 12 120,00

16
Πικροδάφνη

Nerium
oleander

0,60-,,
80

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 150 2 300,00

17
Κέδρος

Cedrus
atlantica f.

glauca

1,75-
2,00

8-10
ΤΕΜ 5 25 125,00

18
Μαγνόλια
μεγανθής

Magnolia
grandiflora

1,5-
1,75

Μπάλλα
χώματος 10 λτ

ΤΕΜ 5 30 150,00

19 Πανσέ Viola sp. Γλαστράκι 8Χ8 ΤΕΜ 150 0,5 75,00
20 Βίγκα Vinca sp. Γλαστράκι 8Χ8 ΤΕΜ 100 0,5 50,00

21
Κυκλάμινο

Cyclamen
sp.

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 150 3 450,00

22
Διμορφοθήκη

Osteosperm
un sp.

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 250 2,5 625,00

23 Πετούνιες Petunia sp. Γλάστρα 2it ΤΕΜ 100 0,5 50,00

24
Γεράνια

Malva
syivestris

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 100 2,5 250,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.585,00
ΦΠΑ 13%    986,05

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.571,05

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  12/07/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη,   /  /2017
Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,    /  /2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 35/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
 1) «Προμήθεια μηχανημάτων κήπων»
2 ) «Προμήθεια μηχανημάτων κοπής χόρτων 
& καθαρισμού (χορτοκοπτικά & φυσητήρες)

Προϋπολογισμός:   8.890,80€

                                   ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Είδος φυτού
Λατινικό
Όνομα

Ύψος
(m)

Περίμετρος
Κορμού

(cm)

ΜΟΝ
ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Λικιδάμβαρη
Liquidambar
styraciflua

2-2,5 10-12 
ΤΕΜ 20

2 Φλαμουριά
Tilia

platyphyllos
2-2,5 10-12 

ΤΕΜ 15

3 Σφαινδάμι
Acer

negundo
variegatum

2-2,5 10-12 
ΤΕΜ 50

4
Δαμασκηνιά

καλλωπιστική

Prunus
cerasifera

"nigra"
2-2,5 10-12 

ΤΕΜ 20

5 Νεραντζιά
Citrus

aurantium
1,50 -
2,00  

10-12 
ΤΕΜ 10

6 Λειριόδεντρο

Liriodendron
tulipifera

"Aureomargi
natum"

2-2,5 10-12

ΤΕΜ 20

7
Πλατανομουρι

ά
Morus

platanifolia
2-2,5 10-12

ΤΕΜ 20

 8
Πλατάνι 

Platanus
orientalis 

2-2,5 10-12 
ΤΕΜ 20

9

Αγγελική νάνα

Pitosporum
tobira

“Wheelers
Dwarf”

0,3-1 Γλάστρα 8it

ΤΕΜ 20

10
Τούγια

Σφαιρική Thujaspp
0,4-1

Γλάστρα
10it

ΤΕΜ 10

11
Γιουνίπερος

οριζ.
uniperous

spp.
0,6-
0,8

Γλάστρα
10it

ΤΕΜ 20

12
Δαφνοκέρασο

ς
Prunus

laurocerasus
1-1,5

Γλάστρα
10it

ΤΕΜ 20

13
Δενδρολίβανο

έρπων
Rosmarinus

officinalis
0,3-
0,4

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 50

14 Λιγκούστρο Ligustrum 0,6- Γλάστρα 2it ΤΕΜ 200



japonicum 0,8

15

Τούγια
Πυραμιδοειδή

ς Thujaspp
0,8-1 Γλάστρα 2it

ΤΕΜ 10

16
Πικροδάφνη

Nerium
oleander

0,60-,,
80

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 150

17
Κέδρος

Cedrus
atlantica f.

glauca

1,75-
2,00

8-10
ΤΕΜ 5

18
Μαγνόλια
μεγανθής

Magnolia
grandiflora

1,5-
1,75

Μπάλλα
χώματος 10 λτ

ΤΕΜ 5

19 Πανσέ Viola sp. Γλαστράκι 8Χ8 ΤΕΜ 150
20 Βίγκα Vinca sp. Γλαστράκι 8Χ8 ΤΕΜ 100

21
Κυκλάμινο

Cyclamen
sp.

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 150

22
Διμορφοθήκη

Osteosperm
un sp.

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 250

23 Πετούνιες Petunia sp. Γλάστρα 2it ΤΕΜ 100

24
Γεράνια

Malva
syivestris

Γλάστρα 2it
ΤΕΜ 100

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  12/07/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη,   ../../2017
Η Προισταμένη Τμήματος 
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   ../../2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή


	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
	Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή. Σε περίπτωση εμφάνισης ασθένειας, που δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά (αδρομυκώσεις, σηψιρριζίες, ιώσεις, νηματώδεις, κ.λ.π) , ή αν τα φυτά και υλικά δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


