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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής, προκειµένου να συντηρήσει τους υπάρχοντες χώρους 
πρασίνου και τους χώρους των κοιµητηρίων απαιτείται η προµήθεια ζιζανιοκτόνων – 
εντοµοκτόνων – µυκητολογικών σκευασµάτων .  

Η συνολική δαπάνη της προµήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 4.022,80 €  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Από το ποσό αυτό υπάρχει εξασφαλισµένη πίστωση 
στον προϋπολογισµό του έτους 2015 µε Κ.Α. 35.6693 «Προµήθεια φυτοπαθολογικού 
υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους».  κατά το ποσό των 15.000,00 €.  

 
Κοµοτηνή Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015 

  
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 
 

ΚΑΪΚΑ ΣΤΕΛΛΑ  
ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ  

 
 

                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑ∆ΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Για τα προς προµήθεια είδη φυτοπροστατευτικών  σκευασµάτων  πρέπει να 
υπάρχει έγκριση σε ισχύ από το Τµήµα Γεωργικών Φαρµάκων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

Συγκεκριµένα, για το κάθε είδος χωριστά πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Ζιζανιοκτόνο διασυστηµατικό: Μεταφυτρωτικό διασυστηµατικό, µη εκλεκτικό 

ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, 
πλατύφυλλων ζιζανίων) , υδροχαρών ζιζανίων, καθώς και ξυλωδών φυτών. 
Εγγυηµένη δραστική ουσία: Glyphosate 36% και σύνθεση σκευάσµατος 
glyphosate οξύ: 36% β/ο (υπο µορφή άλατος Καλίου: 44,1% β/ο) 
Βοηθητικές oυσίες: 62,8% β/β:. Πυκνό ∆ιάλυµα (SL). 

2. Εντοµοκτόνο µε δραστική Imidacloprid: ∆ιασυστηµατικό εντοµοκτόνο 
επαφής και στοµάχου σε µορφή υγρού  διαλύµατος , για την 
καταπολέµηση κυρίως µυζητικών εντόµων (αφίδες, αλευρώδης κλπ). 
Εγγυηµένη δραστική ουσία: imidacloprid 20,6 % β/ο 
Βοηθητικές ουσίες 80,74% β/β 

3. Εντοµοκτόνο µε δραστική Deltamethrin: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο 
επαφής και στοµάχου σε µορφή γαλακτοµατοποιήσιµου υγρού (EC) για 
την αντιµετώπιση µυζητικών και µασητικών εντόµων. Εγγυηµένη 
δραστική ουσία: Deltamethrin και σύνθεση σκευάσµατος : Deltamethrin 
2,5% β/ο και βοηθητικές ουσίες 97,15% β/β.   

4. Μυκητοκτόνο µε δραστική Myclobutanil: ∆ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε 
προστατευτική και θεραπευτική δράση για πολλές καλλιέργειες και 
καλλωπιστικά φυτά. Καταπολεµάει και θεραπέυει το ωίδιο (µπάστρα, 
θειαφασθενία) και φουσικλάδιο. Ειναι ιδανικό φάρµακο για το ωίδιο (ασπρίλα 
στα φύλλα) και την µελανή κηλίδωση στη τριανταφυλλιά και καταπολεµάει 
επίσης και την σκωρίαση (µαύρες κηλίδες στα φύλλα). (24.0  % β/ο  
Myclobutanil). 

                                                                                 Κοµοτηνή Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 
 

ΚΑΪΚΑ ΣΤΕΛΛΑ  
ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ  

 
 

                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑ∆ΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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               ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Α/Α Είδος Υλικού Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή 
Μονάδος (€) 

∆απάνη 
ολική (€) 

1 Ζιζανιοκτόνο διασυστηµατικό σε συσκ. 
5 λίτρων 

συσκ. 80 40,00 3.200,00 

2 Εντοµοκτόνο µε δραστική Imidacloprid  λίτρο 4 42,00 168,00 

3 Εντοµοκτόνο µε δραστική Deltamethrin 

σε συσκ. 100cc 

συσκ. 12 7,00 84,00 

4 Μυκητοκτόνο µε δραστική Myclobutanil 
σε συσκ. 250cc 

συσκ. 12 9,00 108,00 

      

      

ΣΥΝΟΛΟ 3.560,00 

Φ.Π.Α 13% 462,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.022,80 

Οι ανωτέρω τιµές µονάδος προέκυψαν ύστερα από έρευνα αγοράς.                                                                            
 

     Κοµοτηνή Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 
 

                        
                         ΚΑΪΚΑ ΣΤΕΛΛΑ 
                      ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑ∆ΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Γ Ε Ν Ι Κ Η  Κ Α Ι  Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
ΑΡΘΡΟ 1°: Αντικείµενο της προµήθειας 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για την 
κάλυψη των αναγκών στους χώρους πρασίνου του ∆ήµου Κοµοτηνής. 
 
ΑΡΘΡΟ 2°: Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε : 
• Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185/Β/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα.  

• To Ν.2286/ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα. 

• To Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,  όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα. 

• To Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010 : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
µέχρι σήµερα. 

• To N. 3861/10 ΦΕΚ 112 A/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
µέχρι σήµερα.  

 
ΑΡΘΡΟ 3°: Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία του παρόντος τεύχους κατά σειρά ισχύος είναι: α) Ενδεικτικός 
Προϋπολογισµός β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ)Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων δ) 
Τεχνική Περιγραφή 
 
ΑΡΘΡΟ 4°: Σύµβαση 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να 
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την κατά το 
5° άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 5°: Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωµή 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5 % επί της συµβατικής αξίας της 
προµήθειας χωρίς τον ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την παραλαβή της 
προµήθειας. και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων. Εάν η 
παραλαβή είναι άµεση και οριστική δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής και την προσκόµιση του αντίστοιχου τιµολογίου. 
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ΑΡΘΡΟ 6°: Τιµές προσφορών 

Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη θα 
παραµένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή 
µέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε ότι προβλέπεται 
στην παρούσα µελέτη . Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης. Τέλος, σηµειώνεται ότι  κριτήριο 
κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος. 
 
ΑΡΘΡΟ 7°: Χρόνος εγγύησης 
Ο χρόνος εγγύησης, λήγει µε την οριστική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών.  
  
ΑΡΘΡΟ 8°: Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου 
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, 
µπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 33 της 11389/93 
Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσµίας αυτής µπορεί 
να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η 
καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα 
από σχετική αίτηση του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 9°: Πληµµελής κατασκευή 
Εφ' όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν 
ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 10°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 11°: Εξοφλητικός λογαριασµός 
Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 12°: Όροι και διαδικασία παραλαβής προµήθειας 
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών κάθε φορά ενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή 
Παραλαβής, η οποία έχει οριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, παρουσία του αναδόχου. Εάν   κατά  
την  παραλαβή   διαπιστωθεί  απόκλιση   από  τις  συµβατικές  τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των 
όποιων ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της 
από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος Κοµοτηνής δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση 
τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες 
και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση 
του αναδόχου. Η παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων ως την 
πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγύησης. 
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ΑΡΘΡΟ 13°: Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών 
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και τα λοιπά 
στοιχεία (οικονοµικά, τεχνικά κ.τ.λ.) των προσφορών τους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα 
δεσµευτικά για αυτούς, κατά την υπογραφή της σύµβασης και κατά τη  διαδικασία της προσωρινής  
και  οριστικής παραλαβής του  αντικειµένου  της προµήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 14° 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και το κόστος µεταφορά των ειδών, στην αποθήκη του 
∆ήµου Κοµοτηνής.  
 
ΑΡΘΡΟ 15° 
 Η οικονοµική προσφορά θα συνοδεύεται µε τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές των 
προσφερόντων ειδών. 

 
 
 

Κοµοτηνή Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 

 
                        
                         ΚΑΪΚΑ ΣΤΕΛΛΑ 
                      ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑ∆ΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ                                                 φυτοπαθολογικού υλικού» 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

               ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
( σύµφωνα µε τις τεχν. Προδιαγραφές που επισυνάπτονται) 

Του ……………………………………………… 
 

Α/Α Είδος Υλικού Μ.Μ Ποσότ. Τιµή 
Μονάδος 
Προϋπ. (€) 

Τιµή 
Προσφοράς 

∆απάνη (€) 

1 Ζιζανιοκτόνο 

διασυστηµατικό µε 

δραστική ουσία Glyphosate 

σε συσκ. 5 λίτρων 

συσκ. 

80 40,00   

2 Εντοµοκτόνο µε 

δραστική Imidacloprid 

ενός λίτρου 
λίτρο 

4 42,00   

3 Εντοµοκτόνο µε 
δραστική Deltamethrin 

σε  συσκ. 100cc 
συσκ. 

12 7,00   

7 Μυκητοκτόνο µε 
δραστική Myclobutanil σε 
συσκ. 250cc 

συσκ. 
12 9,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Φ.Π.Α 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

    
         Κοµοτηνή …../……./…….  

          
 

   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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