
               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Σίνδος, 16-11-2011 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ Αριθ. Απόφ.: 1005 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆ιενέργειας της προµήθειας λιπασµάτων προϋπολογισµού 1.695 
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 λιπασµάτων προϋπολογισµού 1.695 € µε 
απευθείας ανάθεση. 
Β. Καθορίζουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας λιπασµάτων προϋπολογισµού  
1.695 € 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-Ζ3Ο



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
 

Ειδικό Σύνθετο κοκκώδες λίπασµα (Ν-P-K) 12-12-17+2MgO+ΙΧΝ. 
Λίπασµα, µε υψηλή διαλυτότητα και απολύτως ισορροπηµένη αναλογία στοιχείων στον 
κόκκο. Το άζωτο Ν που περιέχεται θα είναι σε τρεις µορφές ΝΙΤΡΙΚΗ, ΑΜΜΩΝΙΑΚΗ και 
ΑΜΙ∆ΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΙΚΗ. . Ο ΦΩΣΦΟΡΟΣ θα είναι όλος διαλυτός στο νερό και εύκολα 
αφοµοιώσιµος από τα φυτά. Το ΚΑΛΙΟ σε µορφή Θειικού Καλίου, θα είναι επίσης 
υδατοδιαλυτό, , χωρίς καθόλου χλώριο. Το ΜΑΓΝΗΣΙΟ θα µετέχει σε δύο µορφές, σε 
µορφή οξειδίου MgO και σε µορφή Υδροξειδίου του Μαγνησίου (100% υδατοδιαλυτό). 
Περιέχει και Θείο όπως και µια οµάδα ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ που η ύπαρξή τους θεωρείται 
απαραίτητη για τη σωστήθρέψη των φυτών: ΣΙ∆ΗΡΟ (FeO), ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg), ΜΑΓΓΑΝΙΟ 
(Mn),ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ (Zn), ΧΑΛΚΟΣ (Cu), ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co), ΙΩ∆ΙΟ (I),ΣΕΛΗΝΙΟ (Se), 
ΠΥΡΙΤΙΟ (SiO2), ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al2O3), ΤΙΤΑΝΙΟ(TiO2), κ.λ.π. 
Το λίπασµα  θα  χρησιµοποιείται όλες τις εποχές και σε κάθε φάση  των καλλιεργειών µε 
την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαραίτητη εδαφική υγρασία ή η δυνατότητα ποτίσµατος, 
ώστε να διαλυθούν και να αφοµοιωθούν τα λιπαντικά του στοιχεία. 
Να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την Εθνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία. Επιθυµητή συσκευασία περίπου 25 κιλών σε πλαστικό σάκο. 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

Μονάδος 
Kg ΣΥΝΟΛΟ  

1. Λίπασµα (Ν-P-K) 12-12-17+2MgO+ΙΧΝ 0,50 3000 1500 
ΦΠΑ 13%        195 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    1695 
 
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 στην οριστική  θέση, των υπό προµήθεια υλικών. 
Η οφειλή θα αντιµετωπιστεί  από δαπάνες  που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου ∆έλτα (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ)  έτους 2011 στον Κ.Α. 02.35.6699.001. 
                                                      
 Ο Συντάξας 
 Αντώνιος Παπαδογιάννης 
 Γεωπόνος 
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