
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                           
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                              
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4
Ταχ. Κώδικας: 65403                                                                            

Πληροφορίες : Κιρκίνη Κυριακή

Τηλ: 2513.500286      

Ηλ. Ταχ/μείο: supplies@dkavalas.gr                                       
                                                                                            ΠΡΟΣ: Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια  Υλικών Κηπευτικής, Λιπασμάτων & 

Φυτοπαθολογικού Υλικού έτους 2021» Αφορά  την προμήθεια διαφόρων υλικών κηπευτικής και φυτωρίου - 

λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου 

του Δήμου Καβάλας, όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών στις 12-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

09:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, Κ. Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, τμήμα προμηθειών, 

να υποβάλουν προσφορές. 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Είκοσι Τρεις Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα Δυο ευρώ και Ογδόντα λεπτά 

(23.542,80 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και 13%.

ΔΑΠΑΝΗ
α/α Είδος Υλικού / Εργασίας Μ.Μ Ποσότητα Τιμή 

μονάδας 13% ΦΠΑ 24% ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1 :  Εξοπλισμός -Υλικά Κηπευτικής & φυτωρίου      

1 Ύφασμα εδαφοκάλυψης σε ρολό διαστάσεως 3,00 χ 100μ. τεμ 1 130,00 €  130,00 €

2 Σακιασμένη τύρφη 200 λίτρων τεμ 80 14,00 €  1.120,00 €

3 Φλοιός πεύκου (25χ45mm) σακί 70lit τεμ 120 9,50 €  1.140,00 €

4 Κλαδευτήρι με τηλεσκοπικό κοντάρι τεμ 4 85,00 €  340,00 €

5 Κλαδευτήρι μακριών χειρολαβών με καμπυλωτή λεπίδα τεμ 2 34,00 €  68,00 €

6 Φυτευτήρι τεμ 5 7,50 €  37,50 €

7 Φυτευτήρι βολβών τεμ 5 8,50 €  42,50 €

8 Λιπασματοδιανομέας - Σπαρτική  χειρός τεμ 2 65,00 €  130,00 €

9 Εξαερωτήρας χλοοτάπητα χειρός τεμ 2 47,00 €  94,00 €

10 Κύλινδρος  χλοοτάπητα τεμ 1 100,00 €  100,00 €

11 Αυτοκινούμενο συγκρότημα ψεκασμού - άρδευσης τεμ 1 1.750,00 
€  1.750,00 €

12 Δετικά Δένδρων  PVC 6 mm τεμ 50 2,80 €  140,00 €

13 Δετικά Δένδρων  τύπου άγκυρας τεμ 50 13,00 €  650,00 €

14 Μάσκες  χορτοκοπής τεμ 50 7,00 €  350,00 €

15 Γυαλιά ασφαλέιας εργασιών χορτοκοπής τεμ 100 2,60 €  260,00 €

16 Αορτήρες χοροκοπτικών τεμ 20 40,00 €  800,00 €
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17 Σύστημα επινώτιας μεταφοράς πτυσσόμενων αλυσοπρίονων τεμ 2 130,00 €  260,00 €

18 Ωτοασπίδες εργασιών κηπουρικής τεμ 30 12,00 €  360,00 €

19 Μάσκες ψεκασμού τεμ 3 50,00 €  150,00 €

20 Φίλτρα μασκών ψεκασμού τεμ 12 10,00 €  120,00 €

21 Ψεκαστήρας μπαταρίας τεμ 10 30,00 €  300,00 €

22 Κράνη ασφαλείας Κλαδεμάτων τεμ 6 45,00 €  270,00 €

Σύνολο Δαπάνης Ομάδας 1 (προ ΦΠΑ)  8.612,00 €

ΦΠΑ  24%  2.066,88 €

Γενικό Σύνολο Δαπάνης Ομάδας 1  10.678,88 €

ΟΜΑΔΑ 2 :   Λιπάσματα      

23 Σύνθεσης 14-7-17 + 2MgΟ+8S+B,Zn  - Σακί 25Kg τεμ 50 24,50 1.225,00 €  

24 Σύνθεσης  12-12-17(+12S)+2MgO+TE   - Σακί 25Kg τεμ 45 20,50 922,50 €  

25 Σύνθεσης 25-0-0(+12S)+0,5Zn+0,5FeSO4  - Σακί 25Kg τεμ 45 16,50 742,50 €  

26 Σύνθεσης   34,5-0-0  - Σακί 40Kg τεμ 50 21,00 1.050,00 €  

Σύνολο Δαπάνης Ομάδας 2 (προ ΦΠΑ) 3.940,00 €  

ΦΠΑ  13% 512,20 €  

Γενικό Σύνολο Δαπάνης Ομάδας 2 4.452,20 €  

ΟΜΑΔΑ 3 : Φυτοπαθολογικό υλικό      

27 Glyfosate 36% - Συσκευασία 20 λίτρων τεμ 50 72,00 € 3.600,00 €  

28 Triclopyr 24% β/ο +  Aminopyralid 3% β/ο +  Βοηθητικές 
ουσίες 66,49 % β/β  - Συσκευασία 1000cc τεμ 30 72,00 € 2.160,00 €  

29 propamocarb 53%+fosetil-31% +  Bοηθητικές ουσίες 25,2% 
β/β  - Συσκευασία 500 cc τεμ 10 32,00 € 320,00 €  

30 Permethrin 1% β/β   Βοηθητικές ουσίες 98,91% β/β  - 
Συσκευασία 1000 gr τεμ 20 8,20 € 164,00 €  

31 Margosa 2%     - Συσκευασία 600 gr τεμ 100 12,00 € 1.200,00 €  

Σύνολο Δαπάνης Ομάδας 3 (προ ΦΠΑ) 7.444,00 €  
ΦΠΑ  13% 967,72 €  

Γενικό Σύνολο Δαπάνης Ομάδας 3 8.411,72 €  

Σύνολο Δαπάνης  (Ομάδων 1 έως 3) - προ Φ.Π.Α. 11.384,00 € 8.612,00 €

ΦΠΑ  13% ή 24% 1.479,92 € 2.066,88 €

Σύνολο Δαπάνης  (Ομάδων 1 έως 3) συμπ. ΦΠΑ 13% ή 24% 12.863,92 € 10.678,88 €

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ 23.542,80 €

      Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή όλης της 

ποσότητας μίας ομάδας ενώ η προμήθεια θα είναι τμηματική.      

     

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής 

δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 6ο όπως περιγράφεται στην με αριθ. πρωτ. 

7700/23-03-2021 μελέτη του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής.

Σε ότι αφορά την ομάδα 1 (Εξοπλισμός -Υλικά Κηπευτικής & φυτωρίου) δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

όλες οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται νόμιμα τα προς προμήθεια υλικά



Σε ότι αφορά την ομάδα 2 (Λιπάσματα) δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν άδεια εμπορίας 

τύπου A ή B, ή νόμιμες προϋποθέσεις εμπορίας λιπασμάτων τύπου A ή B από το ΥΠΑΑΤ

Σε ότι αφορά την ομάδα 3 (Φυτοπαθολογικό υλικό) δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αποδεδειγμένα 

έχουν άδεια εμπορίας ή είναι εγγεγραμμένοι  στα αντίστοιχα μητρώα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης 

& Τροφίμων σύμφωνα με: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012 τεύχος Α΄) περί διάθεσης γεωργικών φαρμάκων 

στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

 Το υπ’ αριθ. 159/2013(ΦΕΚ 251/18-11-2013 τεύχος Α΄) Π.Δ.  περί όρων και προϋποθέσεων για την 

αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργίας καταστημάτων εμπορίας γεωργικών 

φαρμάκων. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

a. Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

b. Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τους 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

c. Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

d. Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016

3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν 

αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί 

του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της 

ατομικής επιχείρησης νομιμοποιητικό έγγραφο κατά την έννοια του παρόντος άρθρου είναι μόνο η 

βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή η βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού 

προσώπου επιτηδευματία  για την συγκεκριμένη δραστηριότητα από την αρμόδια ΔΟΥ. Αν, ωστόσο, ο 

συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει 

υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του και το αντικείμενο αυτών, στην 

οποία θα επισυνάπτει απλή εκτύπωση των σχετικών στοιχείων που παράγει το ΤΑΧΙS.

4. Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές - χαρακτηριστικά, έτσι όπως 

περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. 7700/23-03-2021 μελέτη του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης 

Ποιότητας Ζωής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα 

προσφέρει/ουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ο 



κάθε υποψήφιος διαγωνιζόμενος δικαιούται να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, 

αλλά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για ορισμένα μόνο 

είδη μιας ομάδας.

Οικονομική προσφορά (υπόδειγμα δίνεται στην μελέτη) σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Εξωτερικά 

ο φάκελος θα πρέπει να  φέρει την σφραγίδα του προσφέροντα  και να αναγράφει τον όρο 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και  τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης προμήθειας (στη 

προκειμένη περίπτωση «Για την προμήθεια με τίτλο -  Προμήθεια  Υλικών  Κηπευτικής, Λιπασμάτων & 

Φυτοπαθολογικού Υλικού Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά 

προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα φάκελο ο οποίος εξωτερικά θα  

πρέπει να  φέρει την σφραγίδα του προσφέροντα  και να αναγράφει τον όρο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και  

τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης προμήθειας (στη προκειμένη περίπτωση «Για την προμήθεια με 

τίτλο - Προμήθεια  Υλικών  Κηπευτικής, Λιπασμάτων & Φυτοπαθολογικού Υλικού).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα  προμηθειών του Δήμου Καβάλας στην οδό Κ. Παλαιολόγου 4, 

2ος όροφος.

Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

          Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στο τηλ. 

2513-500086 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καβάλας στην οδό Κ. Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, 

καθημερινά κα Κιρκίνη Κυριακή, e-mail: supplies@dkavalas.gr. ή από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ www.promitheus.gov.gr.   

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ                                            
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http://www.promitheus.gov.gr/
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