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Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο της προµήθειας είναι η προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και 
εδαφοβελτιωτικών απαραίτητων για την φυτοπροστασία, την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα 
των φυτών όλων των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του ∆ήµου µας . 
Η προµήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 35-6693.001 µε τίτλο «Προµήθεια φυτοπαθολογικού 
υλικού, λιπασµάτων και εδαφοβελτιωτικών» του προϋπολογισµού 2018. 
 
Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις – Αποφάσεις 
Α. ∆ιατάξεις 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 
22 του Ν. 3536/2007 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,   όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 
 

Β. Αποφάσεις  
1. Την µε αρ.πρωτ: 120755/6-10-2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού εντεταλµένου συµβούλου 
και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων αυτού. 

 
Άρθρο 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απ'ευθείας ανάθεση µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής. 
H συλλογή προσφορών θα γίνει µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου www.heraklion.gr όπου θα ορίζεται ο τρόπος 
κατάθεσης και η ηµεροµηνία ανοίγµατος των προσφορών. 
Η κατακύρωση θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου σε αυτόν που προσέφερε την φθηνότερη τιµή 
ανά είδος και η προσφορά του είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί. 
 
Άρθρο 4ο 
Ανακοίνωση αποτελέσµατος. 
Μετά την κατακύρωση της προµήθειας ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ήµο 
Ηρακλείου, σε χρονικό διάστηµα 20 είκοσι ηµερών, από την παραλαβή του εγγράφου της 
ανακοινώσεως του αποτελέσµατος και προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το 
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, προκειµένου 
να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύµβαση που θα 



υπογραφεί από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
 
Άρθρο 5ο 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος. 
α) Συγγραφή υποχρεώσεων 
β)  Τεχνικές προδιαγραφές 
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
δ) Τιµολόγιο προσφοράς   
 
Άρθρο 6ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την καλή εκτέλεση της προµήθειας ο ανάδοχος θα καταθέσει  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης . 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας την οποία θα προσκοµίσει ο προµηθευτής 
στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συµβατικής αξίας (των άρθρων που 
του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  
Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση  καλής 
εκτέλεσης  επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, 
η παραπάνω επιστροφή γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  
 
Άρθρο 7ο 
∆ικαιολογητικά :  
1.Συµµετοχής: 
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα συνοδεύεται από: 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι:  
α) Η  επιχείρησή µου είναι ενήµερη  φορολογικά και  ασφαλιστικά.  
β) Η επιχείρησή µου είναι εγγεγραµµένη στο Επιµελητήριο  σε σχετικό κωδικό επαγγέλµατος.  
γ) ∆εν έχω συµµετέχει σε  εγκληµατική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τροµοκρατικά 
εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες , σε νοµιµοποίηση εσόδων  
από παράνοµες δραστηριότητες ή  χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις 
αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/∆ΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)  
2003/568/∆ΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48),2002/475/∆ΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1),  2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198 
αντίστοιχα. 
δ) ∆εν έχω καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής µου 
δραστηριότητας.  
ε) Τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.  
στ) Ο χρόνος παράδοσης είναι όπως ζητά η µελέτη. 
ζ) Έχω την απαραίτητη άδεια εµπορίας λιπασµάτων του αντίστοιχου Υπουργείου (εφ’ όσον η 
προσφορά του περιλαµβάνει λιπάσµατα). 
η) Έχω την απαραίτητη άδεια εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (εφ’ όσον η προσφορά του περιλαµβάνει φυτοπαθολογικό υλικό). 
2.  Κατακύρωσης: 
Ο Μειοδότης της προµήθειας πριν από την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να καταθέσει τα 
παρακάτω δικαιολογητικά  
Α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου  
Υπόχρεοι για την κατάθεση 
1)Τα φυσικά πρόσωπα   
2) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  
3) διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε 
4) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα  
Γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται  σ’ αυτό 
η εγγραφή του και το επάγγελµά του το οποίο αν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια 
ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος,  που θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι (6)  µήνες 
πριν από την  ηµεροµηνία  διενέργειας του διαγωνισµού. 
∆) Άδεια εµπορίας λιπασµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (εφ’ όσον η προσφορά του 
περιλαµβάνει λιπάσµατα). 
Ε) Άδεια εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (εφ’ 



όσον η προσφορά του περιλαµβάνει φυτοπαθολογικό υλικό).  
 

 
Άρθρο 8ο  
Παράδοση Υλικών (Χρόνος, Τόπος, Τρόπος) 
Η παράδοση και εκφόρτωση του φυτοπαθολογικού υλικού, των λιπασµάτων και των 
εδαφοβελτιωτικών θα γίνει στο ∆ηµοτικό Φυτώριο στην Όαση, ύστερα από συνεννόηση µε τον 
προµηθευτή και σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά και την 
παράδοση των υλικών στο Τµήµα Πρασίνου του ∆ήµου και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που 
πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του µέχρι της παράδοσής τους.  
 
Άρθρο 9ο 
Εκπρόθεσµη παράδοση υλικών  
1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, 
επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
 
2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 
 
3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
 
Άρθρο 10ο 
Παραλαβή υλικών προµήθειας   
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. Η εκφόρτωση των υλικών θα γίνει µε έξοδα του προµηθευτή (δικά του 
εργατικά). 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. 
Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη 
διενέργεια της µακροσκοπικού ελέγχου.  
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύµβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 
 
Άρθρο 11ο  
Χρόνος παραλαβής υλικών 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται 
µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. 
Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του 
υλικού. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο 
από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε 
την απόφαση αυτή η αποθήκη του ∆ήµου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του 
στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και 
τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την 
σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής 
που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 



πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια 
που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
 
Άρθρο 12ο 
Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 
υλικών, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 
µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε 
προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης 
παράδοσης. 
Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε 
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής 
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε  µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή 
µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης 
ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής 
δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή 
εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
3. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 
µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 
αντικατάστασή τους . 
 
Άρθρο 13ο 
Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου 
Η εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του 
ν.4412/2016.  
Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ∆ήµου. 
Γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
∆) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας .   
 
Άρθρο 14ο 
Τιµή 
Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται αριθµητικώς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση 
του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα µελέτη.  
 
Άρθρο 15ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που 
θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. και τα έξοδα δηµοσιεύσεως 
βαρύνουν το ∆ήµο.  
 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                              Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                        Η   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
Α.ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ                            ΕΡΩΦΙΛΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ                         ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΑΡΑΚΗ 
   ΓΕΩΠΟΝΟΣ                           ΠΕ14 µε Α' βαθµό                                                                                                                               
 


