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ΑΔΑΜ: 21PROC009082584 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού προκηρύσσει  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για τη διεξαγωγή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΩΛΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΑΡΛΑΣ» και αφορά την εγκατάσταση φυτικού υλικού (δέντρων και θάμνων) περιμετρικά του ταμιευτήρα της 
Κάρλας, την περίφραξη των νεοεγκαταστημένων φυτών καθώς και την συντήρηση αυτών μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
της τιμής. 
 
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 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί τη Πράξη : «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4691/01-06-2020 (ΑΔΑ: 67Ω346ΜΤΛΡ-
ΟΙΟ) και έχει λάβει κωδικό MIS5032679.  

Τίτλος: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΩΛΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ». 

Συμβατικό αντικείμενο: Οι προς παροχή υπηρεσίες 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: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η εγκατάσταση φυτικού υλικού 
(δέντρων και θάμνων) περιμετρικά του ταμιευτήρα της Κάρλας, την περίφραξη των νεοεγκαταστημένων φυτών 
καθώς και την συντήρηση αυτών μέχρι τη λήξη της σύμβασης που θα χρησιμοποιηθούν στην περιβαλλοντική 
αναβάθμιση της περιοχής του ταμιευτήρα της Κάρλας. 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. 
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Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό τον εκατό δεκατεσσάρων 
χιλιάδων και ογδόντα ευρώ (114.080 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 92.000  
ΦΠΑ : 22.080 €). 

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται σε 24 μήνες, από την επόμενη της ημερομηνίας  υπογραφής 
της έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2023. 

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 οκτακοσίων σαράντα ευρώ (1.840€).  

Για την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, με χρόνο ισχύος 
μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο (Α/Α 3) της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4691/01-06-
2020 (ΑΔΑ: 67Ω346ΜΤΛΡ-ΟΙΟ) και έχει λάβει κωδικό MIS5032679. 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 . 

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 ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής 
προσφορών: 03.09.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.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 διενέργειας του διαγωνισμού. 

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. 
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