
 

 
 

 
                

                 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Δαπάνη συμπ. ΦΠΑ : 5.932,50€ 
Αριθ.  Μελέτης : 4/2020Τ.Υ. 

 
 
 
 
 
             Αντικείμενο: «Προμήθεια φυτοπαθολογικών 

υλικών»  
             CPV: 24400000-8 & 24453000-4 
 

         

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

    Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε μετά από το με αριθμ. 3/3-Φεβρ.-2020 

Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Υποδομών- Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας και 

Πρασίνου και αφορά την προμήθεια περίπου δύο χιλιάδων κιλών (2.000kg) λιπάσματος 11-15 

σε συσκευασία σάκων των 40kgr, καθώς και 70 δοχείων ζιζανιοκτόνου, 5lt το καθένα που θα 

καλύψουν τις λειτουργικές της ανάγκες. 

Πιο συγκεκριμένα το υπό προμήθεια λίπασμα θα είναι πυκνό, κοκκώδη, σύνθετο, πλήρες 

λίπασμα το οποίο θα είναι 100% υδροδιαλυτό και θα περιέχει προσμίξεις Αζώτου, Φωσφόρου, 

Καλίου και Θείου. Ο περιεχόμενος Φωσφόρος θα είναι 90% υδατοδιαλυτός. 

Το υπό προμήθεια ζιζανιοκτόνο θα είναι διασυστηματικό, μη εκλεκτικό κατά ετήσιων και 

πολυετών αγρωστωδών, πλατύφυλλων και υδροχαρών ζιζανίων. 

Όλα τα παραπάνω είδη θα φέρουν αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας της αρμόδια 

υπηρεσίας. 

Τα παραπάνω υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήμανση C.E. Τα αναγραφόμενα 

χαρακτηριστικά είναι οι κατ ελάχιστον απαιτήσεις της Υπηρεσίας για τα υπό προμήθεια είδη.  

Καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του 

Δήμου Πεντέλης, είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστεί να παραδοθεί στο σύνολό της η εκτιμωμένη 

ποσότητα του προϋπολογισμού. 

Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφόμενων στη παρούσα τεχνική 

περιγραφή ποσοτήτων - για κάθε είδος - ως τη λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής δεν 

δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό από το Δήμο Πεντέλης. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή μετά από 
συνεννόηση με την υπηρεσία. 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 5.932,50 
ευρώ, συμπ. 24 % Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πιστώσεις ιδίων πόρων.  

Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση, στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 στον Κ.Α. 35-6693.001.  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 
147/08.08.2016). 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) CPV 

1 

ΛΙΠΑΣΜΑ 11-15 
(συσκευασία των 

40kgr) ΤΕΜ 70 25,00 1.750,00 
24400000-8 
24420000-4 

2 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ 
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 
(συσκευασία των 

5lt) ΤΕΜ 70 50,00 3.500,00 24453000-4 

  
  

  
  
  

  

 
ΣΥΝΟΛΟ 5.250,00€ 

  
  

 
ΦΠΑ 13% 682,50€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5.932,50€ 
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