
               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16-11-2011 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ Αριθ. Αποφ.:  1006 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆ιενέργειας της προµήθειας γεωργικών φαρµάκων 
προϋπολογισµού  5.989 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 γεωργικών φαρµάκων προϋπολογισµού 5.989 
€ µε απευθείας ανάθεση. 
Β. Καθορίζουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας γεωργικών φαρµάκων 
προϋπολογισµού  5.989,00 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-ΥΧΜ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 

1. Ζιζανιοκτόνο ∆ιασυστηµατικό, glyphosate, ως άλας Ισοπροπυλαµίνης 36 % β/ο & 
Καθαρότητα: 95 %, SL Πυκνό διάλυµα. Μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση 
ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, 
ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέµηση της οροβάγχης του καπνού. 
Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεµποδίζει 
το ένζυµο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωµατικών αµινοξέων. ∆οχεία 5 & 
10 λίτρων ΗDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας). 
2. Εντοµοκτόνο για καταπολέµηση µυζητικών και µασητικών εντόµων. ∆ρα δι επαφής και 
από στοµάχου. Επίσης ασκεί αντιστροφική δράση. ∆ραστική ουσία cypermethrin 0,8 % 
β/ο, Καθαρότητα: 90 %, βοηθητικές ουσίες 88.06% β/β ,MG µικροκοκκώδες, συσκευασία 
6 KG 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/τεµ.  Τεµ. ΣΥΝΟΛΟ 
1. Ζιζανιοκτόνο ∆ιασυστηµατικό, 

glyphosate 10 λτ 70 20 1400 
2. Ζιζανιοκτόνο ∆ιασυστηµατικό, 

glyphosate 5λτ 35 100 3500 
3. Εντοµοκτόνο cypermethrin 10 40 400 

  ΣΥΝΟΛΟ : 5300 
  Φ.Π.Α. 13% : 689 
  ΣΥΝΟΛΟ : 5989 

 
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. 02.35.6693. 

 Ο  Συντάξας 

 Παπαδογιάννης Αντώνιος 
 Γεωπόνος  
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