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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 510/2017 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 

‘ Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ’ για τις 

ανάγκες της υπηρεσίας άρδευσης του Δ. Αγιάς. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκε με 
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.   

5) Την αριθμ.  264/2017 Απόφαση του Διατάκτη του Δ. Αγιάς.   

6) Την αριθμ. 71/2017, απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αγιάς με την 

οποία διατέθηκε πίστωσης 1.500,00€ ευρώ από τον Κ.Α. 02.35.6693 του 

προϋπολογισμού του Δ. Αγιάς έτους 2017. 

7) Την αριθμ. 24/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς έτος 2017. 

8) Το εγκεκριμένο αίτημα από το Μητρώο Συμβάσεων  

9) Την αριθ. πρωτ. 13346/21-12-2017 πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς 

και τη προσφορά της εταιρείας  ‘Ν. ΜΠΑΚΑΡΤΖΗΣ –  Γ.ΡΙΖΟΣ Ο.Ε. 

10) Τις τεχνικές προδιαγραφές. 

11) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Την προμήθεια καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια  ‘Προμήθεια 

φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους’ που αφορά τις 

ανάγκες των  χώρων  πρασίνου  του Δ. Αγιάς, ως εξής:  

 

 
 
Β. ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
 

  την προμήθεια ‘Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και 

βελτιωτικών εδάφους’ που αφορά τις ανάγκες του Δ. Αγιάς, συνολικού 

προϋπολογισμού (1.499,96€) χιλίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ  και 

ενενήντα έξι λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, στην εταιρεία ‘Ν. 

ΜΠΑΚΑΡΤΖΗΣ –  Γ.ΡΙΖΟΣ Ο.Ε.’ έμπορο φαρμάκων και λιπασμάτων με έδρα 

επιχείρησης 3ον χιλ.  Λάρισας Αθήνας, Τηλ:2410661240 και ΑΦΜ:099424694 

( ΔΟΥ Β΄ΛΑΡΙΣΑΣ ) όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και με τους 

κάτωθι όρους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ – 

ΜΕΤΡΑ-ΚΙΛΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
 ΛΙΠΑΣΜΑ 12-

12-17  1.000  

                 0,80 

€  

                    

800,00 €  

2 
JADE  2 lt. 20 

              18,50 

€  

                    

370,00 €  

3 
VOLUR 2,5WG 

200gr 4 

                 6,00 

€  

                      

24,00 €  

4 
ΑΜΠΑΤΕΚ 1,8EC  

1lt 4 

              30,00 

€  

                    

120,00 €  

5 
ROUNDUP 1lt 1 

              13,40 

€  

                      

13,40 €  

ΣΥΝΟΛΟ   
                

1.327,40 €  

ΦΠΑ 13% 
                      

172,56 €  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
                  

1.499,96 €  
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Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο 

ποσό των 1.499,96€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%( 1.327,40  € συν 

ΦΠΑ 13% 172,56 €  = 1.499,96€ 

 
Συγγραφή  Υποχρεώσεων 
 
ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι 
 

 Να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά καινούργια και σε καλή κατάσταση. 

 Το υλικό να είναι πιστοποιημένο και ελεγμένο σύμφωνα με την κεκλιμένη 

νομοθεσία. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα σε προθεσμία 

πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

‘Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται 

στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται 

αρμοδίως 

                                 

                                                                               

 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 
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