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1. Στη σελίδα 18 (Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας κριτηρίων επιλογής) το σημείο 2.1 

(Επαγγελματική Ικανότητα) να αντικατασταθεί όπως παρακάτω:  

 

« Αποδεικτικό εγγραφής στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, εφόσον προβλέπεται από τη νομοθεσία 

του κράτους μέλους όπου εδρεύει ο προσφέρων  ή ισοδύναμο έγγραφο. 

Αποδεικτικό εγγραφής στα μητρώα ΚΕΠΠΥΕΛ (φυτωριακή άδεια οποιασδήποτε δυναμικότητας Α ή 

Β κ.λ.π.) ή σε αντίστοιχα μητρώα άλλου κράτους μέλους για την επιχείρηση από την οποία θα 

γίνεται η προμήθεια φυτών, σπόρων, κ.λ.π.. Εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος ο υποψήφιος 

ανάδοχος ή μέλος τυχόν κοινοπραξίας, απαιτείται επιπροσθέτως του αποδεικτικού εγγραφής της 

συνεργαζόμενης επιχείρησης στα ΚΕΠΠΥΕΛ, υπεύθυνη δήλωση που συνυπογράφουν και οι δύο, 

όπου θα δηλώνεται η προτιθέμενη συνεργασία στα πλαίσια του έργου, και η δέσμευση ότι οι 

προμήθειες στα πλαίσια του έργου θα γίνονται από τον προμηθευτή αυτόν». 

 

2. Στη σελίδα 19 (Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας κριτηρίων επιλογής) η αρίθμηση του 

τελευταίου σημείου «Αναλυτικός κατάλογος διαφόρων φυτών.............» να τροποποιηθεί από 

2.5 σε 2.6.    

 

3. Στη σελίδα 25 §3.5.1 (Πίνακας 4: Τιμοκατάλογος υφιστάμενων φυτών για την περίπτωση  

αντικατάστασης υφισταμένου).  Ο εν λόγω πίνακας να αντικατασταθεί από τον παρακάτω 

πίνακα μαζί με τις οδηγίες για την συμπλήρωσή του.   

 

** Επισυνάπτεται και ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή word με το φύλλο οικονομικής 

προσφοράς (Πίνακες 3-4-5) έχοντας συμπεριλάβει και την διόρθωση του Πίνακα 4.     

 



Πίνακας 4 :Τιμοκατάλογος υφιστάμενων φυτών για την περίπτωση αντικατάστασης υφιστάμενου. 

Είδος φυτού, ποικιλία Κοινή ονομασία 

 
Υφιστάμενη 
ποσότητα Μέγεθος  

Δοχείου 
(litre) 

Ύψος φυτού 
(m) 

Περιφέρεια 
κορμού (cm) 

Προσφερόμενη τιμή 
μονάδας (μόνο φυτό 
όχι υποδοχέας) χωρίς 

ΦΠΑ 

Εσωτερικού χώρου 
Yucca gloriosa  Γιούκα η γκλοριόζα 6 30     
Phoenix roebelenii Φοίνικας ο ροεβελέναιος 2 30  1,25-1,50   
Cordyline australis (Dracaena 
indivisa) 

Δράκαινα ιντίβιζα 2 30  1,25-1,50   

Aralia japonica Αραλία η ιαπωνική  2 20     
Ficus benjamina Φίκος μπένζιαμιν 2 35  1,50-2,00   
Cycas revoluta Κύκας 2 30     
Αίθριο / Αυλή 
Magnolia grandiflora Μανόλια  η μεγανθής 2 80  2,00-2,50   
Trachelospermum jasminoides Τραχηλόσπερμον  4 15  2,00-2,50   
Bougainvillea Μπουκανβίλλια 2 10  1,50-2,00   
Thuja occidentalis ‘Smaragd’  Τούγια ‘Smaragd’ 2 30  1,50-1,75   
Laurus nobilis, shaped: ball on stem Δάφνη, μπάλα 1 30  0,50-0,60   
Εξωτερικού χώρου 
Albizia julibrissin Ακακία Κωνσταντινουπόλεως 3 50   12/14  
Catalpa bignonioides Κατάλπη 2 50   14/16  
Cotoneaster horizontalis Πλαγιόκλαδο Κυδωνιάστρο 100 3      
X Cupressocyparis leylandii Κυπαρίσσι του Leyland 20 30-35  2,50-3,00   
Cupressus arizonica ‘Fastigiata’ Αριζόνα 40 30  2,00-2,50   
Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest’ Λεμονοκυπάρισσο 60 35  2,50-3,00   
Cupressus sempervirens 
‘Pyramidalis’ 

Κυπαρίσσι Stricta 10 30-35  2,50-3,00   

Jasminum nudiflorum Γιασεμί κίτρινο  70 5  1,50-1,75   
Lavandula angustifolia Λεβάντα  20 2     
Mahonia x media ‘Charity’ Μαώνια ‘Charity’  5 10  0,6-0,8   
Morus alba ‘Pendula’ Κρεμοκλαδής Μουριά  10 35   12/14  
Nandina domestica Ναντίνα  30 10  0,4-0,6   
Olea europaea ‘Chalkidiki’ Ελιά ‘Χαλκιδικής’  65 3   1,0-1,5   
Photinia x fraseri ‘Red Robin’ Φωτίνια ‘Red Robin’ 20 3  0,4-0,6   
Pittosporum tobira Αγγελική  30 3  0,4-0,6   
Platanus orientalis Κοινός πλάτανος 2 35   10/12  



Prunus amygdalus Αμυγδαλιά 3 bare root 1,0-1,5   
Pyracantha coccinea ‘Orange glow’ Πυράκανθος ‘Orange glow’ 50 3  0,6-0,8   
Rosmarinus officinalis Δεντρολίβανο 20 2     
Spartium junceum Σπαρτό 10 2  0,4-0,6   
Spiraea arguta Σπιρέα 30 3     
Thuja orientalis ‘Pyramidalis Aurea’ Τούγια ‘Pyramidalis Aurea’ 20 25  1,75-2,00   
Viburnum tinus Βιμπούρνο 5 3     
Weigelia ‘Bristol Ruby’ Βεΐγκέλια ‘Bristol Ruby’ 20 3     
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΦΥΤΩΝ (Μ.Ο.Φ)  ΜΟΦ = 

 

Για την συμπλήρωση του Πίνακα 4 λάβετε υπόψη τα παρακάτω:  
 

1) Στις τιμές που προτείνετε πρέπει να έχετε συνυπολογίσει τυχόν εποχιακές ή άλλες πιθανές διακυμάνσεις των τιμών. Οι τιμές αυτές θεωρούνται δεσμευτικές. 
Αν θέλετε μπορείτε στον τιμοκατάλογο του Πίνακα 5 να δώσετε αναλυτικές τιμές για διάφορα παρεμφερή φυτά (π.χ. παρόμοια είδη, διαφορετικά 
χαρακτηρίστηκα, μεγέθη κ.λ.π), όμως για το ίδιο είδος οι τιμές πρέπει να συμπίπτουν στους δύο πίνακες (σε άλλη περίπτωση υπερισχύει η τιμή του Πίνακα 
4).  

2) Σε περίπτωση που για κάποιο φυτό δεν κατατεθεί τιμή προσφοράς θα υπολογισθεί με βάση τον εξής τύπο: 

Pm  =  Pi  x (Om / (Oi-Pi)) όπου: 
- Pm : Η τιμή του φυτού που δεν συμπληρώθηκε από τον υποψήφιο  
- Pi : Ο μέσος όρος των τιμών για το συγκεκριμένο φυτό στους αντίστοιχους πίνακες (4) με τιμές που κατέθεσαν οι άλλοι υποψήφιοι. 
- Om: Η συνολική τιμή, δηλ. το άθροισμα των επιμέρους τιμών του Πίνακα 4 που κατέθεσε ο συγκεκριμένος υποψήφιος που παρέλειψε να δώσει τιμή 

για το συγκεκριμένο είδος.  
- (Oi-Pi) : Ο μέσος όρος των συνόλων (αθροισμάτων των επιμέρους τιμών) που προκύπτει από  τους αντίστοιχους Πίνακες (Πιν. 4) που κατέθεσαν οι 

υπόλοιποι συμμετέχοντες, χωρίς να συμπεριληφθεί η τιμή για το συγκεκριμένο είδος που παραλείφθηκε.  
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