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Δήμος Ρόδοσ 

Δνζη Οικονομικών Υπηρεζιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                    ΑΔΑ: 6Η9ΟΩ1Ρ-8ΜΡ 
ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ                      Ρόδος, 20-09-2018 
ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΤ                                   Αριθμ. Πρωτ: 2/57014 
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     
Σηλ: 22410-35445     ΠΡΟ 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 
3. Διεύθυνση Οικονομικών 
4. Εμπορικό Επιμελητήριο 
5. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου  
6. Δ/νση Διοικητικών Τπηρεσιών  
(για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 
ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος 
με απόδειξη) 

                                           

Θέμα :  «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» 

 

ΑΠΟΥΑΗ 5726 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΡΟΔΟΤ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Σις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Σις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Σο Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» 

4) Σο άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 

5) Σην αναγκαιότητα για την προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 

χλοοτάπητα  

6) Σο ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος του Κ.Α. 35-

6692.0001 και καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α  Α/1.358.   

7) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 18REQ003652269 2018-09-06 

8) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει καταχωρηθεί το εγκεκριμένο 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 18REQ003704013 2018-09-18 

9) Σο με αριθμό πρωτ. 18/56528/18-9-2018 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη 

περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.  

10) Σην απόφαση 4476/2018 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 
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Δήμος Ρόδοσ 
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ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Α. Ση διενέργεια διαγωνισμού  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για 

την προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα, 

εκτιμώμενης αξίας 22.589,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α., με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την Δευτέρα 1/10/2018  και 

καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς, ώρα 9:00 π.μ. στο Σμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ: 22410-35445. 

 

Β. Εγκρίνουμε την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές της προμήθειας που 

περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας. 

 

Γ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη 

της προμήθειας της πρόσκλησης. Επίσης,  είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν 

μαζί με την προσφορά τους:  

 

1. Τπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  

 

2. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του. 

 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου (3) 

από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων. 

 

4. Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επί του 

συμβατικού ποσού άνευ φπα. 

 
 

Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα 

καταθέτουν ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για 

ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΥΕΚ ίδρυσης με τις 

τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε. 
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 Δ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως τις 30-5-2019. 

 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον μισθωτή ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 

 

Σ. τη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την 

ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του 

αντικειμένου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 

 

                                                                                     Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

      άββας Διακοσταματίου 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
Όλα τα φυτά θα είναι αντιπροσωπευτικά του κανονικού τους είδους ή της 

ποικιλίας και θα έχουν κλαδιά ή στελέχη κανονικά και καλά ανεπτυγμένα, καθώς και 

υγιή ριζικά συστήματα. Θα είναι απαλλαγμένα από αντιαισθητικούς κόμβους, εκδορές 

του φλοιού, κακώσεις από τον άνεμο και άλλες παραμορφώσεις. Η εμφάνισή τους θα 

είναι ενδεικτική καλής υγείας και σφριγηλότητας και θα πρέπει να είναι εμφανές ότι το 

κλάδεμα της κορυφής και το ξεκαθάρισμα των ριζών έχει γίνει σωστά. Σα φυτά θα είναι 

υγιή, απαλλαγμένα εντομολογικών/ μυκητολογικών ασθενειών και θα βρίσκονται σε 

πλήρη άνθιση.  

Οι σπόροι της βίγκας θα είναι για πολύχρωμα ανθόφυτα και ανάλογα με τις 

επιλογές της υπηρεσίας. Ειδικότερα, η μισή ποσότητα των σπόρων της βίγκας θα είναι 

για άνθος ροζ με κόκκινο κέντρο και το υπόλοιπο μίγμα σπόρων διαφόρων χρωμάτων. 

Σα φυτά της κατηγορίας των εποχιακών θα πρέπει να είναι στην αρχή της άνθισης. 

Σα φυτά της κατηγορίας των θάμνων θα πρέπει να είναι διακλαδισμένα από τον 

λαιμό της ρίζας, να έχουν δύο έως - τρία τουλάχιστον κλωνάρια, να έχουν κανονικά 

διαμορφωμένο σχήμα και ύψος ανάλογα με το είδος και να είναι απαλλαγμένα από 

ξερά κλωνάρια και κάθε είδους προσβολές. 

Σα δένδρα πρέπει να έχουν ευθυτενείς - κατά το δυνατό - κορμούς με σωστή 

διαμόρφωση κόμης, συμμετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό κλάδο. Δεν πρέπει να 

παρουσιάζουν τομές κλώνων με διάμετρο μεγαλύτερη των 20 χλστ. οι οποίες να μην 

έχουν επουλωθεί εντελώς. Θα παραδίδονται σε γλάστρες, όχι πάντως γυμνόριζα.  
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Ειδικά για τον χλοοτάπητα στην τιμή συμπεριλαμβάνονται πέρα από την 

προμήθεια και η τοποθέτησή του καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Η 

τοποθέτησή του θα γίνει στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Η παράδοση-παραλαβή των φυτών θα γίνεται σταδιακά έως την Άνοιξη του 2019, 

ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας. Σέλος, βάσει της παρ. 12 του άρθρου 70 

του Νόμου 4472/2017 ο ΥΠΑ στους σπόρους ορίζεται στο 13% όπως και για όλα τα 

υπόλοιπα φυτά-δέντρα. Σο συνολικό κόστος λοιπόν χωρίς το ΥΠΑ 13% ανέρχεται στα 

19.990,30 €. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΟΡΟΗ  

CPV : 03111900-1 

α/α ΘΟΗΛΟ ΟΛΟΚΑ 
ΙΑΣΗΛΗΘΟ 

ΟΛΟΚΑ 

ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΖ 
ΣΗΚΖ (χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΓΑΠΑΛΖ 

 €/ποσότ.  (υακελ., τεμ., gr) 

1 
Παλζέο θόθθηλνο 
κεγαλζήο  

Viola Red 
Blotch 

47,00 1 θαθ. (1.000 
ζπόξσλ) 

47,00 

2 
Παλζέο θίηξηλνο 
κεγαλζήο  

Viola Yellow 
Blotch 

47,00 1 θαθ. (1.000 
ζπόξσλ) 

47,00 

3 
Παλζέο 
κεγαλζήο mix 

Viola Blotch 
mix 

47,00 1 θαθ. (1.000 
ζπόξσλ) 

47,00 

4 

Πεηνύληα 
κεγαλζήο 
(dreams mix) 

Petounia sp 15,00 1 θαθ. (1.000 
ζπόξσλ) 

15,00 

5 

Πεηνύληα 
κεγαλζήο 
(ξηγσηή mix) 

Petounia sp 15,00 1 θαθ. (1.000 
ζπόξσλ) 

15,00 

6 
Βίγθα (άλζνο 

έληνλα θόθθηλν) 

Vinca sp 18,00 1 θαθ. (1.000 

ζπόξσλ) 

18,00 

7 
Βίγθα (άλζνο 
βπζζηλνύ ρξώκ.) 

Vinca sp 18,00 1 θαθ. (1.000 
ζπόξσλ) 

18,00 

8 
Βίγθα (άλζνο 
άζπξν ή ξνδ) 

Vinca sp 18,00 1 θαθ. (1.000 
ζπόξσλ) 

18,00 

9 

Βαζηιηθόο 

κηθξόθπιινο 
(genovese) 

Ocimum 

basilicum 

0,70 10 gr 7,00 

10 
Άζηεξ (mix) Aster sp. 17,00 1 θαθ. (1.000 

ζπόξσλ) 
17,00 

11 
Καιέληνπια 

(gold mix) 

Calendula 

officinalis 

12,00 1 θαθ. (1.000 

ζπόξσλ) 

12,00 

12 
Πειαξγόλην 
(mix) 

Pelargonium 
Zonale  

1,80 20 gr 36,00 

13 
Σθπιάθη  Antirrhinum 

majus 
0,70 10 gr 7,00 

14 
Ζίνιες (mix)  Zinnia 

elegans 

0,34 20 gr 6,80 

ΤΛΟΙΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ  310,80 € 
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ΒΟΙΒΟΗ 

CPV : 03451200-8 

α/α ΘΟΗΛΟ ΟΛΟΚΑ 
ΙΑΣΗΛΗΘΟ 

ΟΛΟΚΑ 

ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΖ 
ΣΗΚΖ (χωρίς 

ΦΠΑ) 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΓΑΠΑΛΖ 

 €/ποσότ.  (υακελ., τεμ., gr) 

15 Νηάιηεο Dahlia hybrida 2,00 60 ηεκ. 120,00 

16 Φξέδηεο Freesia sp 0,25 250 ηεκ. 62,50 

17 
Νεξαγθνύιεο 
(βνιβνί ζε ηεκ.) 

Nerangula 
ranunculusa 

0,30 250 ηεκ. 75,00 

ΤΛΟΙΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ  257,50 € 

 

 

ΦΤΣΑ 

CPV : 03451100-7 

α/α ΟΛΟΚΑ  
ΙΑΣΗΛΗΘΟ 

ΟΛΟΚΑ 

ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΖ 
ΣΗΚΖ  €/ 

τεμ.   ΚΔΓΔΘΟ 
ΓΙΑΣΡΑ 

ΤΨΟ 
ΦΤΣΟΤ Ή 

ΓΗΑΚΔΣΡΟ 
ΘΟΡΚΟΤ 

ΠΟΟ-

ΣΖΣΑ 
(τεμ.) 

ΓΑΠΑΛΖ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Βίλγθα Vinca sp 1,20 € 0,5 lt 25 cm 

(ύςνο) 

900 1.080,00 € 

2 Ζίλληα Zinnia elegans 1,20 € 0,5 lt 25 cm 
(ύςνο) 

620 744,00 € 

3 Πεηνύληα Petounia sp 2,40 € 0,5 lt - 900 2.160,00 € 

4 Χξπζάλζεκν Chrisanthemun 
sp 

2,40 € 1,5 30 cm 350 840,00 € 

5 Κπθιάκηλν Cyclamen 
Persicum 

6,50 € 2 lt - 450 2.925,00 € 

6 Γεξάληα 
επνρηαθά 

Pelargonium 
Zonale  

1,80 € 0,5 lt - 180 324,00 € 

7 Αιεμαλδξηλά Euphorbia 
pulcherrima 

5,50 € 2 lt 30 cm 350 1.925,00 € 

8 Παλζέο Viola tricolor 1,20 € 0,5 12 cm 

(ύςνο) 

270 324,00 € 

9 Κάθηνη (κπάιεο)   58,00 € 10 lt 0,35-0,40 
(δηάκεηξνο) 

65 3.770,00 € 

ΤΛΟΙΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ 14.092,00 € 
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ΓΔΛΣΡΑ 

CPV : 03452000-3 

α/
α 

ΟΛΟΚΑ  
ΙΑΣΗΛΗΘΟ 

ΟΛΟΚΑ 

ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΖ 
ΣΗΚΖ  €/ 

τεμ.   
ΤΨΟ  

ΠΔΡΗΚΔΣΡΟ 

ΘΟΡΚΟΤ 

ΚΔΓΔΘΟ 

ΓΙΑΣΡΑ ΠΟΟ
-ΣΖΣΑ 
τεμ. 

ΓΑΠΑΛΖ 

(χωρίς ΦΠΑ) (μέτρα) (εκ.) (λίτρα) 

1 Γαζκαθεληά 
θαιισπηζηηθή 

Prunus 
cerasifera 
“Pissardii” 

130,00 € 2,5 - 3,0 12 - 14 10 21 

2.730,00 € 

ΤΛΟΙΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ 2.730,00 € 

ΔΣΟΗΚΟ ΓΘΑΕΟΛ 

CPV : 03441000-3 

α/α ΟΛΟΚΑ  
ΙΑΣΗΛΗΘΟ 

ΟΛΟΚΑ 

ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΖ 

ΣΗΚΖ  €/ 
τεμ.   

ΠΟΟΣΖΣΑ 
m2 (με 

τοποθέτηση) 

ΓΑΠΑΛΖ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Μίγκα 
Οπγθάληα - 
Γίαο 

- 
13,00 € 200 

2.600,00 € 

ΤΛΟΙΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ 2.600,00 € 




