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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία πρασίνου έχει ανάγκη να
προμηθευτεί φυτοπαθολογικό υλικό (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, βιοκτόνα, παρασιτοκτόνα,
φυτορυθμιστικές ουσίες, λιπάσματα, κλπ) για τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου που
συντηρούνται από το προσωπικό του Δήμου Ελευσίνας και το Δημοτικό Φυτώριο, με σκοπό τη
φυτοπροστασία (πρόληψη – θεραπεία) και υγιή ανάπτυξη των δένδρων, θάμνων,
χλοοτάπητων κλπ. που φύονται σε αυτούς.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται
και σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται
στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως αλλά και τα εξής :
Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Προθεσμία υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

7η / 12 / 2020 και ώρα: 12:00 σύμφωνα με τα όσα

αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί με θέμα:

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
Αναλυτικά τα στοιχεία των προς προμήθεια υλικών είναι τα ακόλουθα:
Α. Περιγραφή των προς προμήθεια υλικών – ενδεικτικός προϋπολογισμός:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ

Εντομοκτόνα,

Cpvs

24450000-3

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)
19250,00

ΦΠΑ 13 %
(€)
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2502,50

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ( € )
21752,50

Μυκητοκτόνα, Βιοκτόνα,
κλπ
Λιπάσματα

24440000-0

ΣΥΝΟΛΟ

2650,00

344,50

2994,50

21.900,00

2.847,00

24.747,00

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω υλικών : Εντός 6 μηνών
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω υλικών : Εργοτάξιο Δήμου Ελευσίνας, ή
οπουδήποτε εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας :
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης
των προς προμήθεια υλικών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
Χ
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
Κ.Α. 35. 6693.0001
Αρ.Μελ. 164 / 2020
Προϋπολογισμός: 24.747,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 13%)
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (εντομοκτόνα,
ακαρεοκτόνα, μυκητοκτόνα, βιοκτόνα, φυτορυθμιστικές ουσίες, λιπάσματα, κλπ) για τις δενδροστοιχίες,
τα παρτέρια και τους διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου που συντηρούνται από τους
εργαζόμενους του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ελευσίνας, για την απεντόμωση και μυοκτονία των
δημοτικών κτιρίων, καθώς και για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού φυτωρίου.
Τα απαιτούμενα για την προμήθεια εφόδια, περιγράφονται ανά ομοειδείς κατηγορίες ως παρακάτω. Η
χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων, μυκητοκτόνων και
ζιζανιοκτόνων) που προορίζονται για επαγγελματίες χρήστες, εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης
συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, καθώς αφορά αποκλειστικά και μόνο καλλωπιστικά και δασικά
είδη (όπως αυτά ορίζονται από τη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων).
Εντομοκτόνα/ακαρεοκτόνα





Εντομοκτόνο διασυστηματικό επαφής και στομάχου σε μορφή πυκνού διαλύματος (SL). Δραστική
ουσία και συγκέντρωση αυτής, flupyradifurone 20% β/o. Απαιτούμενη συσκευασία φιάλη HDPE
του 1 λίτρου.
Εντομοκτόνο βιολογικό, προνυμφικών μορφών (βάκιλος της Θουριγγίας) σε μορφή βρέξιμης
σκόνης (WP). Δραστική ουσία και συγκέντρωση αυτής bacillus thuringiensis kurstaki strain EG 2348,
37,5% β/β. Απαιτούμενη συσκευασία των 400 γραμμαρίων σε σακούλα εντός χαρτοκυτίου.
Εντομοκτόνο διασυστηματικό επαφής και στομάχου σε μορφή υδατοδιαλυτών κόκκων (SG).
Δραστική ουσία και συγκέντρωση αυτής, acetamiprid 20 % β/β. Απαιτούμενη συσκευασία των 300
γραμμαρίων σε σακούλα laminate (PET/AL/PE).
Εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο
πυρεθρινοειδές,
επαφής
και
στομάχου
σε
μορφή
γαλακτωματοποιήσιμου υγρού (EC). Δραστική ουσία και συγκέντρωση αυτής, permethrin 25% β/ο.
Απαιτούμενη συσκευασία φιάλη πολυαιθυλενίου του 1 λίτρου.
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Εντομοκτόνο βιολογικό προνυμφικών μορφών (βάκιλος της Θουριγγίας)
σε μορφή
συμπυκνωμένου εναιωρήματος (SC). Δραστική ουσία και συγκέντρωση αυτής bacillus thuringiensis
serotype H-14, 11,61% β/β. Απαιτούμενη συσκευασία των 10 λίτρων σε φιάλη πολυαιθυλενίου.
Εντομοκτόνο πυρεθρινοειδές, επαφής και στομάχου σε μορφή γαλακτωματοποιήσιμου υγρού (EC).
Δραστική ουσία και συγκέντρωση αυτής, Deltamethrin 2,5% β/ο. Απαιτούμενη συσκευασία, φιάλη
του 1 λίτρου.
Εντομοκτόνο πυρεθρινοειδές, επαφής και στομάχου σε μορφή συμπυκνωμένου εναιωρήματος
μικροκαψυλίων (CS). Δραστική ουσία και συγκέντρωση αυτής, lambda-cyhalothrin 9.43 % β/β.
Απαιτούμενη συσκευασία, φιάλη του 1 λίτρου.
Εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο σε μορφή ετοιμόχρηστου δολώματος σε μορφή gel (RB). Δραστική
ουσία και συγκέντρωση αυτής: fipronil 0.05 % β/β. Απαιτούμενη συσκευασία: φυσίγγιο και
σύριγγα, πλαστικό: PE, 20gr.
Εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο σε μορφή ετοιμόχρηστου δολώματος σε μορφή gel (RB). Δραστική
ουσία και συγκέντρωση αυτής: indoxacarb 0.05 % β/β. Απαιτούμενη συσκευασία: πλαστικοί
δολωματικοί σταθμοί θερμικά σφραγισμένοι των 2 γραμμαρίων.
Εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο πυρεθρινοειδές, επαφής και στομάχου σε μορφή συμπυκνωμένου
εναιωρήματος (SC). Δραστική ουσία και συγκέντρωση αυτής, alpha-cypermethrin 1.58 % β/β.
Απαιτούμενη συσκευασία: φιάλη πολυαιθυλενίου του 1 λίτρου.

Μυκητοκτόνα




Μυκητοκτόνο επαφής/διασυστηματικό με προστατευτική και θεραπευτική δράση σε μορφή
εναιωρηματοποιήσιμων κόκκων (WG). Δραστικές ουσίες και συγκέντρωση αυτών: fludioxonil 25%
β/β και cyprodinil 37,5% β/β. Απαιτούμενη συσκευασία σακούλα laminate (PET/AL/PE) του 1 κιλού.
Μυκητοκτόνο διασυστηματικό με προστατευτική και θεραπευτική δράση σε μορφή
εναιωρηματοποιήσιμων κόκκων (WG). Δραστική ουσία και συγκέντρωση αυτής: fosetyl aluminium
80% β/β. Απαιτούμενη συσκευασία: σακούλα laminate (PET/AL/PE) του 1 κιλού.
Μυκητοκτόνο διασυστηματικό με προστατευτική και θεραπευτική δράση σε μορφή εναιωρήματος
(EW). Δραστική ουσία και συγκέντρωση αυτής: myclobutanil 4.5 % β/ο. Απαιτούμενη συσκευασία:
φιάλη (PET/F-HDPE/COEX) του 1 λίτρου.

Παρασιτοκτόνα υγειονομικής σημασίας


Παρασιτοκτόνο προνυμφικών μορφών (ρυθμιστής ανάπτυξης) σε μορφή ταμπλέτας (DT). Δραστική
ουσία και συγκέντρωση αυτής, Diflubenzuron 2% β/β. Απαιτούμενη συσκευασία (ταμπλέτες των 2
γρ) σε βάζο πολυαιθυλενίου (ΡΕ) των 5 κιλών.

Βιοκτόνα - τρωκτικοκτόνα






Βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων (ΒΒ). Δραστική ουσία
και συγκέντρωση αυτής: flocoumafen 0.005 % β/β. Απαιτούμενη συσκευασία: πλαστικά δοχεία
(PP/PE) των 10 κιλών με χύδην κύβους των 20 γραμμαρίων.
Βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB). Δραστική ουσία και
συγκέντρωση αυτής: flocoumafen 0.005 % β/β. Απαιτούμενη συσκευασία: σακουλάκια από χαρτί ή
πλατικό (PE ή/και PP) που περιέχουν 50 γραμμάρια δολώματος περαιτέρω συσκευασμένα σε
πλαστικό δοχείο των 10 κιλών (PP ή HDPE ή PET).
Βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων (ΒΒ). Δραστική ουσία
και συγκέντρωση αυτής: brodifacoum 0.005 % β/β. Απαιτούμενη συσκευασία: πλαστικά δοχεία
(PP/PE) των 10 κιλών με χύδην κύβους των 20 γραμμαρίων.
Βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) σε μορφή πάστας (RB). Δραστική ουσία και συγκέντρωση αυτής:
coumatetralyl 0,0375 % β/β. Απαιτούμενη συσκευασία κουβάς πολυπροπυλενίου (ΡΡ) των 10 κιλών
που περιέχει δολώματα των 10 γραμμαρίων σε σφραγισμένα σακουλάκια από LDPE.
Σελίδα 3 από 10

Φυτορρυθμιστικές ουσίες





Ορμόνη ριζοβολίας σε μορφή ετοιμόχρηστης σκόνης (ΑΡ). Δραστική ουσία και συγκέντρωση
αυτής, indolylbutyric acid (ΙΒΑ) 0,25% β/β. Απαιτούμενη συσκευασία, βάζο πολυπροπυλενίου (ΡΡ)
με πώμα πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ασφαλείας, των 25 γραμμαρίων.
Ορμόνη ριζοβολίας σε μορφή ετοιμόχρηστης σκόνης (ΑΡ). Δραστική ουσία και συγκέντρωση
αυτής, indolylbutyric acid (ΙΒΑ) 0,5% β/β. Απαιτούμενη συσκευασία, βάζο πολυπροπυλενίου (ΡΡ)
με πώμα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), των 100 γραμμαρίων.
Ορμόνη ριζοβολίας σε μορφή ετοιμόχρηστης σκόνης (ΑΡ). Δραστική ουσία και συγκέντρωση
αυτής, indolylbutyric acid (ΙΒΑ) 1% β/β. Απαιτούμενη συσκευασία, βάζο πολυπροπυλενίου (ΡΡ) με
πώμα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), των 100 γραμμαρίων.
Ορμόνη ριζοβολίας σε μορφή ετοιμόχρηστης σκόνης (ΑΡ). Δραστική ουσία και συγκέντρωση
αυτής, indolylbutyric acid (ΙΒΑ) 2% β/β. Απαιτούμενη συσκευασία, βάζο πολυπροπυλενίου (ΡΡ) με
πώμα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), των 100 γραμμαρίων.

Ζιζανιοκτόνα


Ζιζανιοκτόνο διασυστηματικό μη εκλεκτικό, για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών
(αγροστωδών, πλατύφυλλων) ζιζανίων, υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών. Δραστική ουσία
και συγκέντρωση αυτής: glyphosate, σε οξύ 72 % β/β. Απαιτούμενη συσκευασία: Σακούλα LDPE
(χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) των 10 κιλών.

Απωθητικά και προσελκυστικά


Απωθητικό φιδιών σε μορφή εμποτισμένου χαρτιού. Δραστική ουσία και συγκέντρωση αυτής:
margosa ext 0.05 % β/β. Απαιτούμενη συσκευασία: δοχείο πολυαιθυλενίου των 667 γραμμαρίων
(καθαρό περιεχόμενο 600 γραμμάρια

Λιπάσματα




Κοκκώδες λίπασμα, με σύνθεση Άζωτο 12%, Φώσφορος 12%, Κάλιο 17% (12-12-17), εμπλουτισμένο
με μαγνήσιο (2%) και ιχνοστοιχεία, μακράς διαρκείας και βραδείας αποδέσμευσης. Απαιτούμενη
συσκευασία, σάκος των 25 κιλών.
Απλό υπερφωσφορικό λίπασμα με σύνθεση Άζωτο 0%, Φώσφορος 20%, Κάλιο 0% (0-20-0) σε
κοκκώδη υδατοδιαλυτή μορφή. Απαιτούμενη συσκευασία, σάκος των 25 κιλών.
Κρυσταλλική θειική αμμωνία με σύνθεση Άζωτο 21%, Φώσφορος 0%, Κάλιο 0% (21-0-0), πλήρως
υδατοδιαλυτή, με το άζωτο σε αμμωνιακή μορφή. Απαιτούμενη συσκευασία, σάκος των 25 κιλών.

Οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς οφείλουν να προσκομίσουν κατάλογο με τις
εμπορικές ονομασίες των προσφερόμενων προϊόντων προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των
παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών. Ειδικότερα, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να έχουν
εγκρίσεις κυκλοφορίας του ΥΠΑΑΤ σε ισχύ. Τους παραπάνω καταλόγους θα συνοδεύουν υπεύθυνες
δηλώσεις ότι είναι δεσμευτικοί για τους διαγωνιζόμενους όσον αφορά τα προσφερόμενα προϊόντα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ειδών ως προς τις ποσότητες και τιμές περιγράφεται στον πίνακα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ)
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ΜΟΝΑΔΑ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α)

ΠΟΣ
Ο-

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
(€)

Εντομοκτόνο διασυστηματικό (flupyradifurone 20% β/o)
Εντομοκτόνο διασυστηματικό (acetamiprid 20 % β/β)
Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου (deltamethrin 2.5 % β/ο)
Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου (lambda-cyhalothrin
9.43 % β/β)
Εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο (fipronil 0.05 % β/β)
Εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο (indoxacarb 0.05 % β/β)
Εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο (alpha-cypermethrin 1.58 % β/β)
Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου (permethrin 25% β/ο)
Παρασιτοκτόνο προνυμφικών μορφών (diflubenzuron 2 %
β/β)
Βιολογικό εντομοκτόνο (bacillus thuringiensis kurstaki strain
EG 2348, 37,5% β/β)
Βιολογικό εντομοκτόνο (bacillus thuringiensis , serotype H14 11,61% β/β)
Μυκητοκτόνο διασυστηματικό (fludioxonil 25% β/β +
cyprodinil 37,5% β/β)
Μυκητοκτόνο διασυστηματικό (fosetyl aluminium 80% β/β)
Μυκητοκτόνο διασυστηματικό (myclobutanil 4.5 % β/ο)
Βιοκτόνο – τρωκτικοκτόνο (coumatetralyl 0.038 % β/β)
Βιοκτόνο – τρωκτικοκτόνο (flocoumafen 0.005 % β/β)
Βιοκτόνο – τρωκτικοκτόνο (brodifacoum 0.005 % β/β)
Βιοκτόνο – τρωκτικοκτόνο (flocoumafen 0.005 % β/β)
Ζιζανιοκτόνο διασυστηματικό (glyphosate, σε οξύ 72 % β/β)
Απωθητικό φιδιών (margosa ext 0.05 % β/β)
Ορμόνη ριζοβολίας (IBA 0,25%)
Ορμόνη ριζοβολίας (IBA 0,5%)
Ορμόνη ριζοβολίας (IBA 1%)
Ορμόνη ριζοβολίας (IBA 2%)
Κοκκώδες λίπασμα πλήρες (12-12-17) με ιχνοστοιχεία
Κοκκώδες υπερφωσφορικό λίπασμα (0-20-0)
Κρυσταλλική θειική αμμωνία (21-0-0)

ΤΗΤΑ

(€)

1 lit
300 gr
1 lit
1 lit

10
15
10
10

77,00
45,00
40,00

770,00
675,00
400,00

20 gr
2 gr
1 lit
1 lit
5 kg

50
215
5
10
5

100,00
22,00
2,00
80,00
75,00

1000,00
1100,00
430,00
400,00
750,00

250,00

1250,00

26,00

130,00

220,00

660,00

0,4 Kg

5

10 Lit

3

1 kg

5

1 kg
1 lit
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
5 kg
600 gr
0,025 Kg
0,1 Kg
0,1 Kg
0,1 Kg
25 Kg
25 Kg
25 Kg

135,00
10
25,00
10
23,00
4
125,00
5
140,00
10
85,00
5
160,00
5
140,00
100
12,00
80
6,00
100
10,00
100
23,00
50
40,00
50
25,00
50
14,00
50
14,00
ΠΟΣΟ
ΦΠΑ 13 %
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

675,00
250,00
230,00
500,00
700,00
850,00
800,00
700,00
1200,00
480,00
1000,00
2300,00
2000,00
1250,00
700,00
700,00
21.900,00
2.847,00
24.747,00

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 24.747,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 13%).
Τα παραπάνω υλικά προβλέπεται να καλύψουν ανάγκες τις υπηρεσίας για 6 μήνες.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με τις ανάγκες του, της αυξομείωσης των επιμέρους ποσοτήτων
(χωρίς αλλαγή στην τιμή μονάδας - τιμή προσφοράς )ανά είδος του προϋπολογισμού της παρούσας
μελέτης, μόνο όμως με τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχει υπέρβαση του συνολικού αντίστοιχου
συμβατικού ποσού της συμβάσεως, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 περ. η' του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Ο ανάδοχος προμηθευτής
υποχρεούται να την παρέχει.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, βιοκτόνων,
ρυθμιστικών ουσιών, λιπασμάτων και άλλων παρεμφερών υλικών για την κάλυψη των αναγκών των
δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, νησίδων οδών, πεζοδρομίων, του δημοτικού φυτωρίου, των
προαύλιων χώρων σχολείων και των εσωτερικών χώρων δημοτικών κτιρίων των Δ.Ε. Ελευσίνας και
Μαγούλας.
Ως κριτήριο ανάθεσης προτείνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της
τιμής (χαμηλότερη τιμή, παρ. 2, άρθρο 86, Ν. 4412/2016).
Άρθρο 2ο: Προσφορές - Τεχνικές προδιαγραφές
Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
προμήθειας. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι
στα στοιχεία της μελέτης.
Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα
τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.
Άρθρο 3ο: Ισχύουσες Διατάξεις
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1.
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2.
του ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
3.
του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,
4.
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
7.
του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», και την 57654/22-5-2017 απόφαση Υπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τεύχος Β') «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
8.
του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13.07.2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
9.
του π.δ. 80/2016 (Α'145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
ο
Άρθρο 4 : Δικαιολογητικά συμμετοχής
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και

Ε.Ε.) από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’
εδάφιο στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να
αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία
μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ.
79Α του Ν.4412/2016
( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου,
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.»)
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία.
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου
τριμήνου.
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet (Δ.Ο.Υ.) όπου θα φαίνεται το επάγγελμα.
Άρθρο 5ο: Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Ειδικότερα:
(1) Η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων διενεργείται στη χώρα μας σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 35 του Ν.4036/2012 (ΦΕΚ 8Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Συγκεκριμένα η παράγραφος 13 του άρθρου 35 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8Α) τροποποιήθηκε στις 9-5-2013
με το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α) και στις 11-12-2014 αντικαταστάθηκαν όλες οι διατάξεις του άρθρου 35 με
τα οριζόμενα στο άρθρο 44, παρ. 4 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α).
Επί ποινή αποκλεισμού ο ενδιαφερόμενος ή εταιρεία θα πρέπει να έχει προβεί σε αναγγελία έναρξης
άσκησης Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο επίσημο
μητρώο της εκάστοτε Περιφέρειας, αποκλειόμενης της δυνατότητας χρήσης τρίτου προσώπου ώστε να
πληρείται το νομικό πλαίσιο που διέπει την Εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.
Η τεκμηρίωση των ανωτέρω γίνεται με προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο.
(2) Η εμπορία λιπασμάτων διενεργείται στη χώρα μας σύμφωνα με το Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32Α, άρθρο 49),
την ΥΑ 9748/100747 (ΦΕΚ 2692Β/4-10-12) και την ΚΥΑ 4166/1687 (ΦΕΚ 1031Β/25-04-14), τα οποία
αντικατέστησαν το προηγούμενο νομικό πλαίσιο αδειοδότησης της διακίνησης και εμπορίας λιπασμάτων.
Επί ποινή αποκλεισμού ο ενδιαφερόμενος ή εταιρεία θα πρέπει να έχει προβεί σε αναγγελία έναρξης
άσκησης Εμπορίας Λιπασμάτων τύπου Α ή Β και να είναι εγγεγραμμένος στο επίσημο μητρώο
επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ, αποκλειόμενης της δυνατότητας χρήσης τρίτου
προσώπου ώστε να πληρείται το νομικό πλαίσιο που διέπει την Εμπορία Λιπασμάτων.
Η τεκμηρίωση των ανωτέρω γίνεται με προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 4166/1687/2014, ο ασκών την εμπορία λιπασμάτων είναι υποχρεωμένος να
απασχολεί στην επιχείρηση υπεύθυνο επιστήμονα (ως ορίζεται στο άρθρο 1 αυτής) έστω και με μερική
απασχόληση κατ’ ελάχιστον 2 ημέρες/εβδομάδα (ως ορίζεται για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
στο Π.Δ 159/30-10-2014), γεγονός το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση του πίνακα
προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας ή της ΑΠΔ του ΙΚΑ καθώς και με την προσκόμιση αντίγραφου του
πτυχίου (ή άλλου αποδεικτικού ως ορίζει η ΚΥΑ 4166/1687/2014 και το ΠΔ 145/2014) του υπεύθυνου
επιστήμονα που απασχολείται.
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Εάν ό ίδιος ή ο διαχειριστής έχει την παραπάνω ιδιότητα, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του
πτυχίου του (ή άλλου αποδεικτικού ως ορίζει η ΚΥΑ 4166/1687/2014 και το ΠΔ 145/2014) ως Υπεύθυνου
Επιστήμονα.
Άρθρο 6ο: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(άρθρο 75 του Ν. 4412/2016), οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού:
(1) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας ήτοι για τα έτη 2020, 2019, 2018, να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, ύψους προϋπολογισμού ίσο ή άνω
των 15.000 Ευρώ (καθαρή αξία). Στην περίπτωση που οι συμβάσεις αφορούν δημόσιο παραλήπτη
τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της προμήθειας ή πρωτόκολλα παραλαβής, ενώ στην
περίπτωση ιδιωτικού παραλήπτη η τεκμηρίωση γίνεται με την προσκόμιση των συμβάσεων και των
παραστατικών πληρωμής.
(2) να απασχολούν στην επιχείρηση υπεύθυνο επιστήμονα όπως περιγράφεται και τεκμηριώνεται στο
άρθρο 5 της παρούσας μελέτης, περί καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Άρθρο 7ο: Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού, στην προσκόμιση των παρακάτω
πιστοποιητικών:
 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο), εν ισχύ, για τη διασφάλιση ποιότητας, από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για την εφαρμογή συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για
την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Άρθρο 8ο: Σύμβαση – διάρκεια - παράταση
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα
με τις προθεσμίες που ορίζονται στην πρόσκληση .
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και θα ισχύει για έξη (6)
μήνες.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Επίσης στην περίπτωση απορρόφησης του προϋπολογισμού πριν την λήξη της σύμβασης, δύναται να
συντελείται η λήξη αυτής με ενέργειες της υπηρεσίας επειδή δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο.
Άρθρο 9ο: Παράδοση - παραλαβή υλικού
Για την παράδοση του υλικού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή των
υπό προμήθεια ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
221 του Ν. 4412/2016.
Οι προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν μαζί με την προμήθεια και τις οποιεσδήποτε δαπάνες που
αφορούν την συσκευασία, την φορτοεκφόρτωση, την μεταφορά και παράδοση, επί τόπου, όπως και
κάθε δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προμήθεια , σε οποιοδήποτε
σημείο εντός των ορίων του Δήμου θα υποδειχθεί.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, εντός του χρόνου
ισχύος της σύμβασης .
Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να μας προμηθεύσει οποιαδήποτε από τα ζητούμενα
είδη και σε όποια ποσότητα του ζητηθεί χωρίς όριο ελάχιστης ή μέγιστης ποσότητας ,με χρόνο
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παράδοσης των ειδών εντός 3 ημερών από την παραγγελία στην αποθήκη του Δήμου Ελευσίνας ή σε
οποιοδήποτε σημείο εντός των ορίων του Δήμου θα του υποδειχθεί .
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού, στην οποία να
αναφέρει ρητά ότι διαθέτει την παραπάνω δυνατότητα και ουδεμία αντίρρηση θα προβάλει για όλα τα
ανωτέρω.
Άρθρο 10ο : Ποιότητα- Παράδοση Υλικών- δοκιμαστικοί έλεγχοι
10.1 Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά,
φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση των προς προμήθεια ειδών.
Επίσης βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του
κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.
10.2 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν
κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή ελαττώματα των
ειδών, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαμβανόμενης ποσότητας του
είδους και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει εκ νέου, το
σύνολο ή το μέρος αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 208 του ν 4412/16.
Άρθρο 11ο: Πλημμελής εκτέλεση προμήθειας
Εάν κατά την παραλαβή του υλικού διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή
εμφανίζονται ελαττώματα τότε θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 12ο: Πληρωμή Αναδόχου
1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει, κατά τα οριζόμενα του Ν.4412 /2016, με την εξόφληση του 100%
της αξίας του κάθε τιμολογίου, όπως συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών τμηματικά, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την
αρμόδια επιτροπή και εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα
δικαιολογητικά.
2. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί τμηματικά , και αναλόγως των δελτίων αποστολής ή/και τιμολογίων
που θα εκδίδονται και αντίστοιχα θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή.
3. Σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'107/09-05-2013 ) και την υποπαράγραφο Ζ.5, «συναλλαγές
μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών», άρθρο 4 οδηγίας 2011/7, η προθεσμία εξόφλησης του
τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα
νόμιμα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την εξόφληση του. ( π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα,
φορολογική ενημερότητα κλπ.).
Άρθρο 13ο: (Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις)
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της διαδικασίας. Επίσης, τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια
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