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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία    28-8 -2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ:  - 7874- 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
Τηλ: 2642360445 
                                                                                

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ :  223 / 2020 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  # 2.993,78 € #» 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθ  58 παρ 1 του "N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει 
σήμερα 

2. Τις διατάξεις της παρ.9 άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) όπως 
ισχύει σήμερα 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και ιδιαιτέρως 
τα άρθρα 116,118 και 120 

4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
5. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στον   Κ.Α. : 35-6662.002 Προμήθεια φυτοφαρμάκων 

του προυπολογισμού έτους 2020  σύνολο #3.000,00 €# 
6. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στον   Κ.Α. : 35-6662.001 Προμήθεια λιπασμάτων  του 

προυπολογισμού έτους 2020 σύνολο #2.000,00 €# 
7. Το από 26-8-2020 πρωτογενές αίτημα  (ΚΗΜΔΗΣ:20REQ007221255) του τμήματος Περιβάλλοντος 

,καθαριότητας και πρασίνου  
8. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 7669 / 26-8-2020 τεκμηριωμένο αίτημα  
9. Την υπ. αριθμ. Α-682/2020 (Αριθμ πρωτ. 7701/26-8-2020),  (ΑΔΑ: ΨΞΑ0ΩΨΞ-01Θ) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης ποσού  2.000,00 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - ψήφιση της 
πίστωσης  (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007229984) για την προμήθεια φυτοφαρμάκων  

10. Την υπ. αριθμ. Α-681/2020 (Αριθμ πρωτ. 7700/26-8-2020),  (ΑΔΑ: ΩΣΡ9ΩΨΞ-ΤΤΥ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης ποσού  1.000,00 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - ψήφιση της 
πίστωσης  (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007230036) 

11. Την  αριθμ 13/ 6-7-2020 μελέτη του Τμήματος  Περιβάλλοντος, καθαριότητας και πρασίνου 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Α. Την έγκριση της αριθμ 13/ 6-7-2020 μελέτης  με τίτλο  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  # 2.993,78 € #»που  συνέταξε το Τμήμα  
Περιβάλλοντος, καθαριότητας και πρασίνου 
 
Β. Την διενέργεια της προμήθειας  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

Ο Δήμαρχος 

 

Γεώργιος Κατσούλας 

ΑΔΑ: ΩΑΡΨΩΨΞ-ΣΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α.: 35-6662.001, 35-6662.002 
 Προϋπολογισμός: 2.993,78 € 
 CPV: 24450000-3 Αγροχημικά προϊόντα 

     24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα αφορά την προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού (ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, 

εντομοκτόνα) και διαφόρων λιπασμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του 

Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας για το 2020. Η δαπάνη της 

ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.993,78 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τους ΚΑ 35-6662.001 

(998,20 ευρώ) και 35-6662.002 (1.995,58 ευρώ). Σκοπός της προμήθειας είναι η καταπολέμηση ζιζανίων 

των χώρων ευθύνης της Υπηρεσίας Πρασίνου και η φυτοπροστασία καλλωπιστικών και ανθοκομικών φυτών 

έναντι εντόμων και ασθενειών καθώς και η τακτική λίπανση τους. Λόγω της φύσης των ειδών η προμήθεια 

μπορεί να γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου. Επίσης, είναι δυνατή η αυξομείωση των ποσοτήτων καθώς και η προμήθεια ομοειδών υλικών 

που δεν κατέστη δυνατόν να προβλεφθούν στην παρούσα μελέτη χωρίς υπέρβαση του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν 

δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών. Οι τιμές βάσει 

των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι τιμές εμπορίου και συμπεριλαμβάνουν τη 

δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των ειδών στις εγκαταστάσεις του Δήμο 

 
Αμφιλοχία, 06/07/2020 

Συντάχθηκε Ελέγθηκε Θεωρήθηκε 
Ο αρμόδιος υπάλληλος Ο προϊστάμενος Ο Διευθυντής 

   
   

Αριστείδης Μαργώνης 
Γεράσιμος 

Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΤΕ Φυτικής Παραγωγής ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

ΑΔΑ: ΩΑΡΨΩΨΞ-ΣΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Κ.Α.: 35-6662.001, 35-6662.002 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 2.993,78 € 
 CPV: 24450000-3 Αγροχημικά προϊόντα 

      24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Α. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Η ημερομηνία λήξης των προς προμήθεια σκευασμάτων δεν θα είναι προγενέστερη από τις 31/12/2021. Για 
όλα τα σκευάσματα θα πρέπει να υπάρχει έγκριση κυκλοφορίας σε ισχύ από τη Διεύθυνση Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι 
καλά συντηρημένες, στεγνές, χωρίς φθορές, σημάδια διαρροών και να μη έχουν παραβιαστεί οι ταινίες 
ασφαλείας. Όλα τα σκευάσματα πρέπει απαραίτητα να φέρουν ετικέτα με κείμενο όπου θα αναγράφονται 
η εμπορική και επιστημονική ονομασία, η ημερομηνία λήξης, η περιεκτικότητα, το σήμα με το βαθμό της 
κλίμακας τοξικότητας κ.λπ.  
 

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
Η σύνθεση, η μορφή, η συσκευασία, η διακίνηση, η αποθήκευση και η διάθεση των λιπασμάτων, θα είναι 
σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία για τα λιπάσματα όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί, 
συμπληρωθεί και ισχύει. Η συσκευασία θα είναι σύμφωνη με την άδεια εμπορίας του κάθε λιπάσματος, 
θα γράφει στο σάκο ή σε προσαρτημένη ετικέτα τις αναγνωριστικές ενδείξεις, μεταξύ των οποίων την 
ένδειξη ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ, τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει με το όνομα και το χημικό σύμβολό τους, τον τύπο 
υλικού, βάρος και υπεύθυνη χημική ανάλυση, τυχόν ειδικές οδηγίες χρήσης, την εμπορική ονομασία, την 
εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή, τη χώρα προέλευσης κλπ. Οι παραπάνω ενδείξεις 
πρέπει να είναι και να παραμένουν ανεξίτηλες και ευανάγνωστες. Τα λιπάσματα δεν πρέπει να περιέχουν 
τοξικά συστατικά ή προσμίξεις σε ποσότητες επιζήμιες για τον άνθρωπο, τα φυτά ή τα ζώα. Οι 
συσκευασίες θα είναι καλά συντηρημένες, στεγνές, χωρίς φθορές. Η ημερομηνία λήξης των προς 
προμήθεια σκευασμάτων δεν θα είναι προγενέστερη από την 31/12/2021. Ειδικότερα: 
 
1. Σκεύασμα με δραστική ουσία Glyphosate οξύ 36% β/ο. 
Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο σε μορφή πυκνού διαλύματος με διασυστηματική δράση για 
την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων) και υδροχαρών ζιζανίων, 
ξυλωδών φυτών. Σε συσκευασία 5 λίτρων. 
2. Σκεύασμα με δραστικές ουσίες Triclopyr 24% β/ο και Aminopyralid 3% β/ο. 
Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο-θαμνοκτόνο σε μορφή εναιωρήματος  για καταπολέμηση ετήσιων και 
πολυετών ποωδών πλατύφυλλων ζιζανίων, θαμνώδους βλάστησης, ξυλωδών και ημιξυλωδών ειδών (βάτα, 
πουρνάρια και άλλα σκληρά ανεπιθύμητα φυτά). Σε συσκευασία 1 λίτρου. 
3. Σκεύασμα με δραστικές ουσίες metalaxyl-M 4 % β/β και mancozeb 64% β/β. 
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο σε μορφή εναιωρηματοποιήσιμων κόκκων αποδεδειγμένης 
αποτελεσματικότητας εναντίον του περονόσπορου. Για προστασία της νέας βλάστησης κατά την διάρκεια 
της γρήγορης ανάπτυξης του φυτού. Σε συσκευασία 500 γραμμαρίων. 

ΑΔΑ: ΩΑΡΨΩΨΞ-ΣΔΜ
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4. Σκεύασμα με δραστική ουσία thiophanate-methyl 70% β/β. 
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο σε μορφή εναιωρηματοποιήσιμων κόκκων  με προστατευτική και 
θεραπευτική δράση. Σε συσκευασία 250 γραμμαρίων. 
5. Σκεύασμα με δραστική ουσία iprodione 50 % β/ο. 
Μυκητοκτόνο επαφής σε μορφή συμπυκνωμένου αιωρήματος με προστατευτική και θεραπευτική δράση, 
που δρα παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη βλάστηση των σπορίων στους ευαίσθητους 
μύκητες. Σε συσκευασία 250 κ. εκ. 
6. Σκεύασμα με δραστική ουσία Penconazole 10% β/ο. 
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο σε μορφή γαλακτωματοποιήσιμου υγρού με προστατευτική και 
θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου σε ανθοκομικά κλπ. Σε συσκευασία 100 κ. εκ. 
7. Σκεύασμα με δραστική ουσία deltamethrin 2.5 % β/ο. 
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου σε μορφή γαλακτωματοποιήσιμου υγρού για την 
αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Σε συσκευασία 100 κ. εκ.   
8. Σκεύασμα με δραστική ουσία paraffin oil / (cas 8042-47-5) 83 % β/ο. 
Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής σε μορφή γαλακτωματοποιήσιμου υγρού με δράση σε όλα τα στάδια: 
ακμαία, κινητές μορφές και αυγά. Σε συσκευασία 250 κ. εκ. 
9. Προσκολλητικό φυτοφαρμάκων 
Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Σε συσκευασία 250 κ. 
εκ. 
10. Λίπασμα κοκκώδες γενικής χρήσης:  

Πλήρες, κοκκώδες, χημικό λίπασμα με περιεκτικότητα σε βασικά στοιχεία Ν (άζωτο), P(φώσφορο) και K 
(κάλιο), 12-8-16 και ιχνοστοιχεία  3MgΟ+B+Fe+Zn. Θα είναι κατάλληλο για εφαρμογή τους ανοιξιάτικους 
και φθινοπωρινούς μήνες. Το λίπασμα θα πρέπει να έχει ομοιογενή σύσταση, χωρίς σβώλους και 

συσσωματώματα, να μην έχει απορροφήσει υγρασία και με αναλλοίωτη την αρχική του υφή, με σταθερή 
χημική σύνθεση κάθε κόκκου και υψηλή διαλυτότητα για εφαρμογή σε καλλωπιστικά φυτά και λοιπά 
φυτικά είδη. Σε συσκευασία 25 κιλών. 
11. Κρυσταλλικό λίπασμα γενικής χρήσης  
Συμπυκνωμένο διαφυλλικό κρυσταλλικό υδατοδιαλυτό λίπασμα γενικής χρήσεως το οποίο να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί διαφυλλικά και με ριζοπότισμα, με θρεπτικά ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή (χηλικός 
παράγοντας EDTA) με σύνθεση 20% N (άζωτο 6% νιτρικό, 5,2% αμμωνιακό και 8,8% ουρία), 20% 
P(φωσφόρος), 20% K (κάλιο), 0,0251% Mg (μαγνήσιο), 0,02% Β (Βόριο), 0,05% Cu (χαλκός), 0,10% Fe 

(σίδηρος), 0,05% Mn (Μαγγάνιο), 0,001% Mo (Μολυβδαίνιο), 0,05% Zn (ψευδάργυρος). Σε συσκευασία 
περίπου 2,3 κιλών.  
12. Τύρφη  

Η τύρφη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την παράγραφο 4.3.2 της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής 
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-05-02-02 με προσδιορισμένη προέλευση, τύπου υλικού, όγκου και υπεύθυνη 
χημική ανάλυση από τον κατασκευαστή. Σε σφραγισμένη συσκευασία συμπιεσμένης μπάλας 200 λίτρων. 
 

 
Αμφιλοχία, 06/07/2020 

Συντάχθηκε Ελέγθηκε Θεωρήθηκε 
Ο αρμόδιος υπάλληλος Ο προϊστάμενος Ο Διευθυντής 

   
   

Αριστείδης Μαργώνης 
Γεράσιμος 

Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΤΕ Φυτικής Παραγωγής ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

ΑΔΑ: ΩΑΡΨΩΨΞ-ΣΔΜ



 

5 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Σκεύασμα με δραστική ουσία glyphosate 36% 
Τεμάχιο (συσκευασία 5 

λίτρων) 
30 27,00 810,00 

2 
Σκεύασμα με τις δραστικές ουσίες Triclopyr 

24% β/ο και Aminopyralid 3% β/ο 
Τεμάχιο (συσκευασία 1 

λίτρου) 
9 80,00 720,00 

3 
Σκεύασμα με τις δραστικές ουσίες metalaxyl-M 

4 % β/β και mancozeb 64% β/β 
Τεμάχιο (συσκευασία 

500 gr) 
1 25,00 25,00 

4 
Σκεύασμα με  δραστική ουσία thiophanate-

methyl 70% β/β 
Τεμάχιο (συσκευασία 

250 gr) 
1 15,00 15,00 

5 
Σκεύασμα με τη δραστική ουσία iprodione 50 % 

β/ο 
Τεμάχιο (συσκευασία 

250 κ.εκ.) 
1 20,00 20,00 

6 
Σκεύασμα με τη δραστική ουσία Penconazole 

10% β/ο 
Τεμάχιο (συσκευασία 

100 κ.εκ.) 
2 15,00 30,00 

7 
Σκεύασμα με τη δραστική ουσία deltamethrin 

2.5 % β/ο 
Τεμάχιο (συσκευασία 

100 κ.εκ.) 
2 8,00 16,00 

8 
Σκεύασμα με τη δραστική ουσία paraffin oil / 

(cas 8042-47-5) 83 % β/ο 
Τεμάχιο (συσκευασία 

200 κ.εκ.) 
2 5,00 10,00 

9 Προσκολλητικό φυτοφαρμάκων 
Τεμάχιο (συσκευασία 

250 κ.εκ.) 
30 4,00 120,00 

10 
Λίπασμα κοκκώδες γενικής χρήσης (σε 

συσκευασία 25 kg) 
Τεμάχιο 20 25,00 500,00 

11 
Κρυσταλλικό λίπασμα γενικής χρήσης  (σε 

συσκευασία 2,3 kg) 
Τεμάχιο 6 20,00 120,00 

12 Τύρφη  (σε συσκευασία 200 lt) Τεμάχιο 12 20,00 240,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.626,00 

ΦΠΑ 13% 310,18 

ΦΠΑ 24%  (Α.Α 12) 57,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.993,78 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Κ.Α.: 35-6662.001, 35-6662.002 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 2.993,78 € 
 CPV: 24450000-3 Αγροχημικά προϊόντα 

      24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 

 
Αμφιλοχία, 06/07/2020 

Συντάχθηκε Ελέγθηκε Θεωρήθηκε 
Ο αρμόδιος υπάλληλος Ο προϊστάμενος Ο Διευθυντής 

   

   

Αριστείδης Μαργώνης 
Γεράσιμος 

Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΤΕ Φυτικής Παραγωγής ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

ΑΔΑ: ΩΑΡΨΩΨΞ-ΣΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Κ.Α.: 35-6662.001, 35-6662.002 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 2.993,78 € 
 CPV: 24450000-3 Αγροχημικά προϊόντα 

      24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια γεωργικών εφοδίων (φυτοφάρμακα, λιπάσματα) 
για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πρασίνου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του 
Δήμου Αμφιλοχίας για το 2020.  
 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις. 
Η ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν δημόσιας 
πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών. 
 
Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.993,78 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α 35-6662.001 και 35-6662.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας 
οικονομικού έτους 2020. 
 
Άρθρο 4ο: Χρόνος και τόπος εκτέλεσης της προμήθειας    
Η ανωτέρω εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα αρχίσει με την υπογραφή της σύβασης και θα λήξει με την 
παράδοση των υλικών, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30/11/2020. Οι ποσότητες των 
υλικών που απαιτούνται είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την υπηρεσία και μπορεί να παραδίδονται 
τμηματικά, σύμφωνα με την παραγγελία της υπηρεσίας, στο χώρο που θα υποδειχθεί από την τελευταία. 
Κατά συνέπεια είναι δυνατή η αυξομείωση των ποσοτήτων των ειδών, καθώς και η προμήθεια ομοειδών 
υλικών που δεν κατέστη δυνατόν να προβλεφθούν στην παρούσα μελέτη χωρίς υπέρβαση του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. 

Άρθρο 5ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής  
1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου). 

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των 

όρων της παρούσης τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών και συμφωνούν με 

αυτούς. 

6. Προβλεπόμενες άδειες εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Για τα φυτοφάρμακα οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν και αντίγραφο της 

ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη χώρα μας, με τον αριθμό έγκρισης και το εμπορικό 

όνομα του σκευάσματος στο οποίο εκδόθηκε αυτή. 

7. Όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση ζητηθεί κατά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

ΑΔΑ: ΩΑΡΨΩΨΞ-ΣΔΜ
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Άρθρο 6ο: Υπογραφή  σύμβασης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης να προσέλθει για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
 
Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές 
και αμετάβλητες  κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
 
Άρθρο 8ο: Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 9ο: Παραλαβή-Πληρωμή  
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου. Η 
πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 
Ολόκληρη η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των 
ειδών με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
   
Άρθρο 10ο: Αντικατάσταση  ειδών   
Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής τα είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης και 
παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές ή είναι ελαττωματικά τότε ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να τα  αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
Άρθρο 11ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα 
λήξης υποβολής των προσφορών. Οι παραπάνω κρατήσεις υπολογίζονται κάθε φορά επί της καθαρής αξίας 
των τιμολογίων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.     
 
Άρθρο 12ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου  
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που συντρέχει λόγος αναφερόμενος στο άρθρο 203 του 
Ν.4412/16 και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που το ανωτέρω άρθρο προβλέπει για την έκπτωση του αναδόχου.  
 
 Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16 και του Ν. 
3463/2006. 

 

 
 
 
 
 

 
Αμφιλοχία, 06/07/2020 

Συντάχθηκε Ελέγθηκε Θεωρήθηκε 
Ο αρμόδιος υπάλληλος Ο προϊστάμενος Ο Διευθυντής 

   
   

Αριστείδης Μαργώνης 
Γεράσιμος 

Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΤΕ Φυτικής Παραγωγής ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

ΑΔΑ: ΩΑΡΨΩΨΞ-ΣΔΜ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Κ.Α.: 35-6662.001, 35-6662.002 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 2.993,78 € 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Της επιχείρησης 

………………………………………….……………………………….………………………………………

…… µε έδρα στ..… ………………………………………..……………………. οδός 

…………………………………..………………… αριθ. …... Τ.Κ………………. Τηλ.: 

…………..………..……………… Κινητό……………..………….…..……. e-mail: 

…………………………………………………...………….  

Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά: 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Σκεύασμα με δραστική ουσία glyphosate 36% 
Τεμάχιο (συσκευασία 5 

λίτρων) 
30 

  

2 
Σκεύασμα με τις δραστικές ουσίες Triclopyr 

24% β/ο και Aminopyralid 3% β/ο 
Τεμάχιο (συσκευασία 1 

λίτρου) 
9 

  

3 
Σκεύασμα με τις δραστικές ουσίες metalaxyl-M 

4 % β/β και mancozeb 64% β/β 
Τεμάχιο (συσκευασία 500 

gr) 
1 

  

4 
Σκεύασμα με  δραστική ουσία thiophanate-

methyl 70% β/β 
Τεμάχιο (συσκευασία 250 

gr) 
1 

  

5 
Σκεύασμα με τη δραστική ουσία iprodione 50 % 

β/ο 
Τεμάχιο (συσκευασία 250 

κ.εκ.) 
1 

  

6 
Σκεύασμα με τη δραστική ουσία Penconazole 

10% β/ο 
Τεμάχιο (συσκευασία 100 

κ.εκ.) 
2 

  

7 
Σκεύασμα με τη δραστική ουσία deltamethrin 

2.5 % β/ο 
Τεμάχιο (συσκευασία 100 

κ.εκ.) 
2 

  

8 
Σκεύασμα με τη δραστική ουσία paraffin oil / 

(cas 8042-47-5) 83 % β/ο 
Τεμάχιο (συσκευασία 200 

κ.εκ.) 
2 

  

9 Προσκολλητικό φυτοφαρμάκων 
Τεμάχιο (συσκευασία 250 

κ.εκ.) 
30 

  

10 
Λίπασμα κοκκώδες γενικής χρήσης (σε 

συσκευασία 25 kg) 
Τεμάχιο 20 

  

11 
Κρυσταλλικό λίπασμα γενικής χρήσης  (σε 

συσκευασία 2,3 kg) 
Τεμάχιο 6 

  

12 Τύρφη  (σε συσκευασία 200 lt) Τεμάχιο 12 
  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 13% 
 

ΑΔΑ: ΩΑΡΨΩΨΞ-ΣΔΜ
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ΦΠΑ 24%  (Α.Α 12) 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση της εν 
λόγω προµήθειας µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς 

 
 
 

 

Αμφιλοχία,                 /       / 2020 

Ο προσφέρων (υπογραφή-σφραγίδα) 

ΑΔΑ: ΩΑΡΨΩΨΞ-ΣΔΜ
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