
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους» 

 

Ο Αντιδήμαρχος Σητείας Νικόλαος Μακρυνάκης έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας 

με την Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας 

και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 

της15.6.2016)- 

3. Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 

Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις" 

4. Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων 

Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" 

5. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6. Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και κοινοτήτων 

7. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», 

8. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

9. Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 
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10. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις", 

11. Του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας», 

12. Του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

13. Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 

Β723-05-2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

14. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/A') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

15. Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 

133/19.07.18 Α') πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I.    

16. Την υπ’ αριθ. 841/2-9-2019 απόφαση του Δημάρχου Σητείας περί 

ορισμού Αντιδημάρχου μεταβίβασης αρμοδιοτήτων .                                                                                           

17. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του 

Δήμου στον  ΚΑ 35-6693: συνολικού ποσού 1.500,00 €. 

18. Το πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου με αρ. πρωτ. 

8964/19-10-2020 και με ΑΔΑΜ: 20REQ007509284. 

19. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 830/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 

ΑΔΑ: ΨΔΠ6Ω1Γ-ΟΝΤ και ΑΔΑΜ: 20REQ007511320. 

20. Την με αριθμ. 943/2020 Απόφαση  Αντιδημάρχου για την  έγκριση της 

προμήθειας και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης  με  ΑΔΑ: 

ΩΤΩΘΩ1Γ-ΦΜΘ 

21. Την προσφορά που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από την επιχείρηση με την 

επωνυμία ΡΟΔΑΝΑΚΗΣ Κέντρο Γεωργικών Εφοδίων, Πραισσού & 

Πισκοκεφάλου, 72300 Σητεία   

22. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της «Προμήθεια φυτοπαθολογικού 

υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους» 

                                        
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α.   Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού 

υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 

σχετική μελέτη – τεχνική έκθεση,  αντί του συνολικού ποσού των 1.484,59€ με ΦΠΑ 

13% & 24% ,  στην επιχείρηση με την επωνυμία ΡΟΔΑΝΑΚΗΣ Κέντρο Γεωργικών 

Εφοδίων, Πραισσού & Πισκοκεφάλου, 72300 Σητεία, και ΑΦΜ 110370126, ως κάτωθι:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

 Εμπορική Ονομασία Συσκ. Δράση Τιμή/συσκ. Ποσότητα ΣΥΝΟΛΟ 

1 Admiral 25cc 
Εντομοκτόνο -
κοκοειδοκτόνο 

 
7,80 3 23,40 

2 Tracer 100cc εντομοκτόνο 5,80 3 17,40 

3 Roundup Gold 5lt ζιζανιοκτόνο 33,50 6 201,00 

4 Garlon Duo 2704EW  500cc ζιζανιοκτόνο 50,00 2 100,00 

5  KYLEO 240/160 SL 1lt ζιζανιοκτόνο  12,00 2 24,00 

6 

Λίπασμα 12-8-16 + 
3MgΟ+B+Fe+Zn 25Kg λίπασμα 

24,00 

10 240,00 

7 Λίπασμα 20-20-20+ ιχν. 25kg λίπασμα 52,00 5 260,00 

8 Λίπασμα 11-15-15(+20) 40kg λίπασμα 20,00 10 200,00 

    ΣΥΝΟΛΟ   1.065,80 

    Φ.Π.Α. 13%   138,55 

    ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΜΕ 13% ΦΠΑ 1.204,35 

       

9 TREND 90  500ml επιφανειοδραστικό 10,00 3 30,00 

10 Τύρφη 200lt 
βελτιωτικό 
εδάφους 

20,00 
7 140,00 

11 Περλίτης 100lt 
βελτιωτικό 
εδάφους 

14,00 
4 56,00 

    ΣΥΝΟΛΟ   226,00 

    Φ.Π.Α. 24%   54,24 

    ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΜΕ 24% ΦΠΑ 280,24 

       

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          1.484,59€ 

 

 

Β.  Ο χρόνος παράδοσης  της παρούσας προμήθειας με τίτλο ««Προμήθεια σπόρων, φυτών, 

δενδρυλλίων» θα έχει διάρκεια τριάντα (30) ημέρες  από  την ημερομηνία ανάρτησης της 

παρούσας στο Κεντρικό  Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα είδη εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος.  

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται , πριν τη λήξη του αρχικού  χρόνου 

παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 4412/16. 

Η πληρωμή των ειδών  θα γίνει με την εξόφληση του 100% της  αξίας τους μετά την  

οριστική παραλαβή τους,  και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δε διαπιστώσει κανένα 

πρόβλημα ως προς την ποιότητα και την καταλληλόλητα τους. 

Η καταβολή του ποσού  θα γίνει μετά την  παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια 

Επιτροπή παραλαβής προμηθειών, αφού προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά πληρωμής, και γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις.   

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 

 Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.   
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Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και σε 

περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 

επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη ή την αντικατάσταση των ειδών 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.   

 

Στην περίπτωση παράτασης του  χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των  ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

παράτασης του  χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

207 του Ν. 4412/16. 

Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή , με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου  εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα  υλικά μέσα στον αρχικό  

χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

 

Ο προμηθευτής  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την  ανάθεση  όταν: 

1. Η  προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του Φορέα.  

2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/16. 

Στον προμηθευτή  που κηρύσσεται έκπτωτος από την  ανάθεση  επιβάλλονται με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και 

παραλαβής της προμήθειας η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή  

εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16. 

 

Γ.  Κατά την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι 

όροι της από 14/09/2020 Μελέτης του Τμ. Συντήρησης Πρασίνου και  συμπληρωματικά 

ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν, ο Δήμος και 

οι προμηθευτές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

 

Ο Αντιδήμαρχος Σητείας 

 

 

 

Νικόλαος Μακρυνάκης 
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