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ΤΕΧΝΙΚΗ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 
      Η  παρούσα µελέτη  προβλέπει την  προµήθεια φυτοφαρµάκων µε την 
προϋπόθεση τήρησης των προδιαγραφών-χαρακτηριστικών,  που  αναφέρονται  
στην  παρούσα  µελέτη.   
      Τα  φυτοφάρµακα,  θα  χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες φυτοπροστασίας και 
διατήρησης της άριστης φυτοϋγειονοµικής κατάστασης του χλοοτάπητα γηπέδων, 
των διάφορων καλλωπιστικών φυτών κοινόχρηστων χώρων, καθώς επίσης και για 
την καταστροφή των ζιζανίων σε αρδευτικά – στραγγιστικά κανάλια την ευθύνη 
συντήρησης των οποίων έχουν οι υπηρεσίες του ∆ήµου. 
   Η  δαπάνη  για  την  προµήθεια  συµπεριλαµβανοµένου  και  του  Φ.Π.Α.  
ανέρχεται  στα 2.063,38 €. Η κάλυψη  της ανωτέρω  δαπάνης  έχει προβλεφθεί  
στον  προϋπολογισµό  του  ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων του  τρέχοντος  έτους 
(κωδικός αριθµός 35-6693.001). 
    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, 21/5/2019                                                       Ψαχνά, 21/5/2019 
   Συντάχθηκε                                                                  Θεωρήθηκε 
           Ο ∆/ντης 
 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        Βοργιάς ∆ηµήτριος 
 Γεωπόνος ΠΕ                                                                
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 
 

tolclofos 
methyl 

τεµ 
(συσκευασία  

1Kgr) 24 46 1.104 

difenoconazole 

τεµ 
(συσκευασία 

250cc)   4 31 124 
∆ιάλυµα 

υδατοδιαλυτών 
ιόντων χαλκού 

τεµ 
(συσκευασία 

1lt)   7 40 280 

fosetyl  

τεµ 
(συσκευασία 

1 Kgr) 6 27 162 

chlorothalonil  

τεµ 
(συσκευασία 

1lt) 2 18 36 

glyphosate 

τεµ 
(συσκευασία 

5 lt) 5 24 120 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 1.826 

ΦΠΑ 13% (€) 237,38 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€) 2.063,38 
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Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        Βοργιάς ∆ηµήτριος 
 Γεωπόνος ΠΕ                                                                                                            
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                  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
                             
 

• tolclofos methyl: Σκεύασµα σε µορφή βρέξιµης σκόνης (WP) µε περιεκτικότητα 50% 
β/β. σε συσκευασία του 1 κιλού  

• difenoconazole: Σκεύσµα σε µορφή υγρό γαλακτοµατοποιήσιµο (ΕC) µε 
περιεκτικότητα 25% β/ο. σε συσκευασία των 250cc  

• ∆ιάλυµα υδατοδιαλυτών ιόντων χαλκού: Σκεύασµα σε υγρή µορφή µε 
περιεκτικότητα 6% β/ο. σε υδατοδιαλυτά ιόντα χαλκού 

• fosetyl: Σκεύασµα σε µορφή βρέξιµων κόκκων (WG), περιεκτικότητας 80% β/β, σε 
συσκευασία του 1 κιλού 

• chlorothalonil: Σκεύασµα σε µορφή συµπυκνωµένου αιωρήµατος (SC) 
περιεκτικότητας 50% β/ο σε συσκευασία του 1 λίτρου 

• glyphosate: Σκεύασµα σε µορφή πυκνού διαλύµατος (SL) µε περιεκτικότητα 36% β/ο                         
σε συσκευασίες των 5 λίτρων  

 
 
 
Ψαχνά, 21/5/2019                                                       Ψαχνά, 21/5/2019 
   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 φυτοφαρµάκων τα οποία  θα  
χρησιµοποιηθούν  για τις ανάγκες φυτοπροστασίας χώρων πρασίνου του ∆ήµου, καθώς 
επίσης και για την καταστροφή των ζιζανίων σε αρδευτικά – στραγγιστικά κανάλια την 
ευθύνη συντήρησης των οποίων έχουν οι υπηρεσίες 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 προσφερόµενο 
είδος. 
Β. Άδεια εµπορίας φυτοφαρµάκων 
Γ. 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, 21/5/2019                                                       Ψαχνά, 21/5/2019 
   Συντάχθηκε                                                                  Θεωρήθηκε 
           Ο ∆/ντης 
 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        Βοργιάς ∆ηµήτριος 
 Γεωπόνος ΠΕ                                                                
 
 


