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Επωνυμία Φορέας Διαχείρισης ΚΑΡΛΑΣ-
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κανάλια Μαγνησίας  

Πόλη Κανάλια  

Ταχυδρομικός Κωδικός 38500 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός NUTS - 

Τηλέφωνο 2428073856 

Φαξ 2428073857 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δημήτρης Μιχαλάκης 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@fdkarlas.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.fdkarlas.gr 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«Προμήθεια 12 Δεξαμενών Πυρόσβεσης Ανοιχτού Τύπου» 

Ο Φορέας Διαχείρισης ΚΑΡΛΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ προκηρύσσει  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας 12 δεξαμενών 
πυρόσβεσης ανοιχτού τύπου με CPV 35111000-5 βάσει του καταλόγου κοινής ονοματολογίας προϊόντων και 
υπηρεσιών της Ε.Ε., με τη διαδικασία του άρθρου 27 Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η οποία θα δοθεί με τιμή μονάδας. 

Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ- ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ- ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ 

Α.Φ.Μ.:999204814 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Τ.Κ. 38500 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2428073856 

e-mail: info@fdkarlas.gr 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου- Δέλτα Πηνειού έχει ενταχθεί στη Πράξη 
: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» στον άξονα Προτεραιότητας 
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑ)» του 
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά σε 
υλοποίηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη., σύμφωνα με τον Ν.4519/2018. Συγκεκριμένα οι δράσεις που θα υλοποιηθούν 
στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, 
που ο βαθμός διατήρησης τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν 
επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.  

http://www.fdkarlas.gr/
mailto:info@fdkarlas.gr
ΑΔΑ: 9Η9346Μ9ΘΓ-1ΡΞ
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Η παρούσα διακήρυξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση, σε επιλεγμένες θέσεις, από τη περιοχή του Ν. Πηλίου 

μέχρι τους πρόποδες του Κισσάβου δεξαμενών πυρόσβεσης ανοιχτού τύπου ωφέλιμου όγκου 35.000-40.000 λίτρων.  

Οι δεξαμενές αυτές δεν απαιτούν ειδική αδειοδότηση, τοποθετούνται παραπλεύρως των δασικών οδών, είναι από 

ειδικό μούρο μη πολυμεριζόμενο υλικό.  

Οι δεξαμενές διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές για την πλήρωση οχημάτων και ελικοπτέρων (ανοιχτού τύπου). 

Παράλληλα διαθέτουν μικρή ποτίστρα για την υποβοήθηση της άγριας πανίδας της περιοχής.  

Η τοποθέτηση ,  πλήρωση και συντήρηση των δεξαμενών & ποτιστρών θα πραγματοποιείται με ευθύνη των δήμων. 

Το σύστημα θα είναι αυτόνομο (φλοτέρ) για την αποφυγή υπερχείλισης τόσο για τις δεξαμενές όσο και τη ποτίστρα.   

Η χωροθέτηση θα πραγματοποιηθεί με την αρωγή της Δασικής και της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.  

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

- Προστασία των ξηροθερμικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος (6110*, 6220, 9340, 9320) 

- Μείωση του χρόνου πυρόσβεσης 

- Παροχή νερού για την άγρια  πανίδα κατά τους θερινούς και άνυδρους μήνες.   

- Συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη προστασία των φυσικών πόρων 

 

Τίτλος: «Προμήθεια 12 Δεξαμενών Πυρόσβεσης Ανοιχτού Τύπου για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας 

Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού» 

Συμβατικό αντικείμενο: Οι προς παροχή προμήθειες αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης 

«Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του 

νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της διακήρυξης. 

Συνοπτική περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Δώδεκα (12) δεξαμενές ανοιχτού τύπου, ωφέλιμου όγκου 

σαράντα χιλιάδων λίτρων (40.000 lt), για την πλήρωση οχημάτων και ελικοπτέρων πυρόσβεσης. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή (συνολικά 
χαμηλότερη τιμή). 

Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών: Οι τόποι παράδοσης – εγκατάστασης των δεξαμενών πυρόσβεσης 
αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης». 

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με 

το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν 

λόγω προμήθειας. 

Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα οχτώ χιλιάδων 

ευρώ (78.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 62.903,23€  ΦΠΑ: 15.096,77€). 

ΑΔΑ: 9Η9346Μ9ΘΓ-1ΡΞ



  
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ- 
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ 

                
 

Διάρκεια σύμβασης: η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας  

υπογραφής της. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του 

προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι χιλίων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ (1.258,00€).  

Για την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4-% της εκτιμώμενης αξίας με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά 

τρεις  (3) μήνες από το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης. 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή 

των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το 

ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο πέντε τοις εκατό (5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 

ήτοι τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (3.145,00 €). Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα 

μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 6.6 της παρούσας . Η καλή λειτουργία προσδιορίζεται από την διατήρηση της λειτουργικότητας των 

δεξαμενών (διαρροές , παραμορφώσεις)  και των επαφών σύνδεσης (οξειδώσεις , συνδεσιμότητα με τα οχήματα της 

Π.Υ) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον  12 μηνών. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 4 (Προστασία από δασικές πυρκαγιές) της Πράξης: «Επιχορήγηση του 
Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4691/01-
06-2020 (ΑΔΑ: 67Ω346ΜΤΛΡ-ΟΙΟ) του ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 5032679. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. (Συλλογική 
Απόφαση Έργων 275/1, αριθ. ενάριθ. έργου  2020ΣΕ27510056). Η δαπάνη για τη σύμβαση έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε. 
με την αρ.πρωτ. 57415/5.6.2020 απόφαση ένταξης πράξεων στο Π.Δ.Ε, της Γενικής Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων . 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  1196/31-05-2021  (ΑΔΑΜ 21REQ008691886, ΑΔΑ 
ΩΥΙΝ46Μ9ΘΓ-1ΕΣ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και 
έλαβε α/α 55 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Φορέα 
Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού 1.   

 

                                                           
1  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145) «4. Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις 

ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό 
και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό 
έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς 
ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε 
περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, οι 
διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις της παρούσας φέρουν μόνο τον αριθμό της πολυετούς έγκρισης, κατά τα 
οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακηρύξεις, όπου 
απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, 
εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4» 

ΑΔΑ: 9Η9346Μ9ΘΓ-1ΡΞ
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Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλες οι ανταλλαγές 

πληροφοριών, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr  

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 

06.09.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 09.09.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. 

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαιούμενοι συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4412/2016. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο πλήρες τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Κανάλια 16/08/2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΓΚΑΛΟΥ 
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