
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ  ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 
 

 
 
 
 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :  5977,7€ 
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ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  

 
             

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
      Η  παρούσα µελέτη  προβλέπει την  προµήθεια  λιπασµάτων µε την 
προϋπόθεση τήρησης των προδιαγραφών-χαρακτηριστικών,  που  αναφέρονται  
στην  παρούσα  µελέτη.   
      Τα  λιπάσµατα,  θα  χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες λίπανσης των γηπέδων 
χλοοτάπητα του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων. 
   Η  δαπάνη  για  την  προµήθεια  συµπεριλαµβανοµένου  και  του  Φ.Π.Α.  
ανέρχεται  στα 5977,7€. Η κάλυψη  της ανωτέρω  δαπάνης  έχει προβλεφθεί  
στον  προϋπολογισµό  του  ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων του  τρέχοντος  έτους 
(κωδικός αριθµός 35-6693.002). 
    Ο  προµηθευτής  θα  παραδίδει  το  προϊόν  στα  διοικητικά  όρια  του  ∆ήµου  
∆ιρφύων - Μεσσαπίων,  όπου  του  υποδειχθεί µε δική του ευθύνη  και  µε  δικά  
του  έξοδα. 
 
 
 
Ψαχνά, 15/2/2018                                                       Ψαχνά, 15/2/2018 
   Συντάχθηκε                                                                  Θεωρήθηκε 
           Ο ∆/ντης 
 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        Βοργιάς ∆ηµήτριος 
 Γεωπόνος ΠΕ                                                                
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ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  

 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μον. Ποσότητα 
Τιµή 

µονάδας 
(€) 

Σύνολο 
(€) 

1 

Πλήρες λίπασµα 
ΝΡΚ (βασικής 
λίπανσης) κιλό 3400 0,9 3060 

2 

Πλήρες λίπασµα 
ΝΡΚ (ενισχυµένο σε 

άζωτο) κιλό 3200 0,6 1920 

3 
Οργανοχηµικό 
λίπασµα αζώτου λίτρο 20 15,5 310 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 5290 

Φ.Π.Α 13% (€) 687,7 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 5977,7 

 
 
 
 
 
 
Ψαχνά, 15/2/2018                                                       Ψαχνά, 15/2/2018 
   Συντάχθηκε                                                                  Θεωρήθηκε 
           Ο ∆/ντης 
 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        Βοργιάς ∆ηµήτριος 
Γεωπόνος ΠΕ                                                                                                             
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     ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  

 
                     
 
                                                          
 
                  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
                             
 

• Πλήρες λίπασµα ΝΡΚ (βασικής λίπανσης): Κοκκώδη µορφή, µε 
οµοιογενή σύνθεση κάθε κόκκου, περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο από 10% 
έως 15% (το άζωτο περιέχεται τόσο σε νιτρική όσο και σε αµµωνιακή µορφή 
µε την αµµωνιακή να υπερισχύει και να βρίσκεται σε ποσοστό µεγαλύτερο 
του 50% του ολικού), περιεκτικότητα σε φώσφορο από 8% έως 15%, 
περιεκτικότητα σε κάλιο από 15% έως 20% και επιπλέον εφοδιασµένο µε 
ιχνοστοιχεία (σίδηρος, ψευδάργυρο κ.α.) 

• Πλήρες λίπασµα ΝΡΚ (ενισχυµένο σε άζωτο): Κοκκώδη µορφή, µε 
οµοιογενή σύνθεση κάθε κόκκου, περιεκτικότητα σε ολικό άζωτο από 20% 
έως 25% (το άζωτο περιέχεται τόσο σε ουρική όσο και σε αµµωνιακή µορφή 
µε την ουρική να υπερισχύει και να βρίσκεται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 
50% του ολικού), περιεκτικότητα σε φώσφορο από 5% έως 10%, 
περιεκτικότητα σε κάλιο από 5% έως 10% και επιπλέον εφοδιασµένο µε 
ιχνοστοιχεία (σίδηρος, ψευδάργυρο κ.α.) 

• Οργανοχηµικό λίπασµα αζώτου: Υγρή µορφή, κατάλληλο για 
διαφυλλικές εφαρµογές, περιεκτικότητας σε άζωτο από 10% έως 15% και 
περιεκτικότητας σε οργανική ουσία µε αµινοξέα και παράγοντες αύξησης 
(αυξίνες, κυτοκινίνες) από 30% έως 50%. 

 
 
 
 
 
Ψαχνά, 15/2/2018                                                       Ψαχνά, 15/2/2018 
   Συντάχθηκε                                                                  Θεωρήθηκε 
           Ο ∆/ντης 
 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        Βοργιάς ∆ηµήτριος 
 Γεωπόνος ΠΕ                                                           
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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
Άρθρο  1ο   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
       Η  παρούσα µελέτη  προβλέπει την  προµήθεια  λιπασµάτων τα οποία  θα  
χρησιµοποιηθούν  για τις ανάγκες λίπανσης των γηπέδων χλοοτάπητα του ∆ήµου 
∆ιρφύων - Μεσσαπίων. από  τα  συνεργεία του ∆ήµου.   
 
Άρθρο  2ο    ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
       Η εκτέλεση της προµήθειας  θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/8-8-2016 περί ∆ηµοσίων συµβάσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά του διαγωνιζοµένου θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα 
παρακάτω: 
Α. Οικονοµική προσφορά που θα περιλαµβάνει τιµή προσφοράς ανά είδος. 
Β. Άδεια εµπορίας λιπασµάτων 
Γ. Φυλλάδιο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε προσφερόµενου είδους 
∆. Υπεύθυνη δήλωση αναδόχου ότι έχει λάβει γνώση της µελέτης και αποδέχεται 
πλήρως τους όρους και τις προδιαγραφές αυτής 
 
Άρθρο   4ο    ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΑ 
    Αν τα χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια  ειδών ,δεν εκπληρώνουν τους όρους 
της σύµβασης, δεν συµφωνούν µε τις προδιαγραφές της µελέτης ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες (αντικατάσταση ειδών), 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και όρους των συµβατικών στοιχείων της 
προµήθειας.                                                     
 

 
Ψαχνά, 15/2/2018                                                       Ψαχνά, 15/2/2018 
   Συντάχθηκε                                                                  Θεωρήθηκε 
           Ο ∆/ντης 
 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        Βοργιάς ∆ηµήτριος 
 Γεωπόνος ΠΕ                                                           


