
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16-11-2011 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ Αριθ. Αποφ.: 1003 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆ιενέργειας της προµήθειας εξαρτηµάτων άρδευσης γηπέδων 
προϋπολογισµού  4.109,43 ευρώ, µε απευθείας ανάθεση. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 περιπτ.VIII του Ν.2286/95. 
2)   Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν.2503/97. 
3)  Την Υπ. απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β. 
4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.4 και 23 παρ.2 της µε αριθµ.11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93) «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ» (ΕΚΠΟΤΑ). 
5)  Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν και 
ισχύουν µε την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007. 
6)  Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, 
κατά κωδικό αριθµό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µε 
 

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας εξαρτηµάτων άρδευσης γηπέδων  
προϋπολογισµού  4.109,43 € µε απευθείας ανάθεση. 
Β. Καθορίζουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας εξαρτηµάτων άρδευσης 
γηπέδων  προϋπολογισµού  4.109,43 ευρώ, σύµφωνα µε το παράρτηµα Α’. 
Γ. Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωµοδότηση 
της επιτροπής αξιολόγησης. 

Ο ∆ήµαρχος 

Γιουτίκας Νικόλαος 

ΑΔΑ: 457ΩΩ9Ι-Ξ33



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΓΗΠΕ∆ΩΝ 

 
Τα προς προµήθεια είδη θα χρησιµοποιηθούν από το εργατικό προσωπικό του συνεργείου 
ύδρευσης του  ∆ήµου ∆έλτα για να τοποθετηθούν σε διάφορα παρτέρια πρασίνου, για την 
άρδευση των φυτών, καθώς και για την συντήρηση των ήδη υπαρχόντων επιφανειακών 
δικτύων άρδευσης . 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
1 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, 

υδρολιπαντοί, πίεσης 4,1 – 6,9 atm ακτίνας ενέργειας 
21,3-29 µ. (πλήρους κύκλου) , ρυθµιζόµενος µε 
είσοδο 1 & 1/2" BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, 
καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας και µνήµη 
ρύθµισης τοµέα. Σώµα ανύψωσης 10 εκ. πλαστικό. 
Παροχής 4,6-13 m3/h 

2 Σωλήνα άρδευσης Φ 25 από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
υψηλής πυκνότητας κατά DIN 8074/8075 για LDPE , 
πίεσης λειτουργίας 10 atm , κατά  EN 12201-2 

3 Νίπελ συστολικό ¾’’ Χ 1/2’’ 
4 Αρθρωτοί βραχίονες  1 & 1/2 

 
Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες 
τιµές  εµπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαµβάνει και την τιµή µεταφοράς και 
παράδοσης, των υπό προµήθεια υλικών. Η οφειλή θα αντιµετωπιστεί  από δαπάνες  που 
έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆έλτα (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ)  έτους 2011  
ΚΑ 02.25.6662.002. 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

Αντώνιος Παπαδογιάννης 
Γεωπόνος 

 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Ε.Μ. ΠΟΣ. Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 
1 Εκτοξευτήρας γραναζωτός  ΤΕΜ 6 375 2.250,00 
2 Σωλήνες Φ25 µ. 250 0,50 125,00 
3 Νίπελ ΤΕΜ 6 1 6,00 
4 Αρθρωτοί βραχίονες   ΤΕΜ 6 160 960,00 

∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 
ΦΠΑ 23% 
ΣΥΝΟΛΟ 

3.341,00 
768,43 

4.109,43 

ΑΔΑ: 457ΩΩ9Ι-Ξ33


