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Άστρος, 03-02-2020 
Αρ. Πρωτ.: 88 

 
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 

«Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3)  πυροσβεστικών κατασκευών (με βυτίο πυρόσβεσης) για 
τα οχήματα φύλαξης του ΦΔ» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 
Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033190 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510010 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 

Έχοντας υπόψη: 

• το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

• το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

• την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις”, 

• το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
• το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
• το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

ΑΔΑ: ΩΧΔΘ46Μ9Θ5-ΓΞΖ



Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 
 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 2 
 

• το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

• το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
• την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω.  

• τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3629/17-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΟ0465ΧΙ8-ΤΩΠ) Απόφασης 
Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 
Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» με κωδικό 
ΟΠΣ 5033190 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη»2014-2020, 

• την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48918/08-05-2019 Απόφαση ΥπΟΙΚ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης 
Ετησίων Προγραμμάτων, περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, 
στη ΣΑΕ 2751 του έργου «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 
Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» με κωδικό 
έργου 2019ΣΕ27510010 (ΑΔΑ: Ω7Γ7465ΧΙ8-ΓΝΞ).  

• τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού (ΦΕΚ/1925/Β/27.12.2004), όπως ισχύει. 

• τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού (ΦΕΚ/1926/Β/27.12.2004) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ/1780/Β/12.11.2010), και ιδίως 
την παρ. 4 του άρθρου 5 αυτού, όπως ισχύει. 

• τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και 
υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη 
σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/27.12.2004), όπως ισχύει. 

• την υπ’ αριθμ. 44469/24.9.2014 (ΦΕΚ 621/ΥΟΔΔ/9.10.2014) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., με την 
οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 26432/23.4.2013 (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/25.4.2013) απόφαση του 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για τη συγκρότηση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού και ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ ο κ. Μήλιος Δημήτριος του Αθανασίου, όπως ισχύει. 

• το άρθρο 8 του Ν. 4109/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του Ν. 4342/2016, το 
άρθρο 16 του Ν. 4447/2016, το άρθρο 48 του N. 4508/2017 και το άρθρο 11 του Ν.4519/2018 δυνάμει 
των οποίων παρατείνεται η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

• την με αριθμό 126/2014 Απόφαση της 8ης/23.10.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού που αφορά στην Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., όπως ισχύει. 

• την παρ. 2θ του άρθρου 2 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20.2.2018), δυνάμει του οποίου ο Φορέας 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού μετονομάζεται σε Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας. 

• την με αριθμό 6.13/2019 Απόφαση της 6ης/15-11-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι της 
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

http://www.fdparnonas.g/
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• την με αριθμό 6.10/2019 Απόφαση της 6ης/15-11-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σύμφωνα με την οποία συστάθηκε η αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού και η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής. 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες 
προσφορές για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) πυροσβεστικών κατασκευών (με βυτίο 
πυρόσβεσης) για τα οχήματα φύλαξης του ΦΔ» στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033190 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510010, με 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μέχρι του 
ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση έως 
και την 10η  Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00. 

Συνοπτικά Στοιχεία της υπό Ανάθεση Προμήθειας 

Τίτλος Πράξης Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 
Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών 
και Οικοτόπων 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5033190 
Είδος Σύμβασης  Σύμβαση Προμήθειας 
Χρονική διάρκεια 
υλοποίησης 

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ξεκινά από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης και για 60 ημέρες 

Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 20.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

16.129,03€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) 
Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία: 10/02/2020 Ημέρα: Δευτέρα 
Ώρα: 15:00 μμ 

Τόπος διενέργειας Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας, Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001, από την αρμόδια επιτροπή 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμού 

Κωδικός του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) 

35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 
42415320-7 Εξοπλισμός οχημάτων έκτακτης ανάγκης 

Προϋπολογισμός που 
βαρύνει 

Π.Δ.Ε., ΣΑΕ Ε2751 
Κωδ. ΣΑ 2019ΣΕ27510010 

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 
2019ΣΕ27510010 

Διάρκεια ισχύος 
προσφορών 

Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

Κρατήσεις Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

Πληροφορίες: Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 
Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001 

http://www.fdparnonas.g/
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Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806 
Email: info@fdparnonas.gr 

 

1. Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπό προμήθεια αντικειμένων 

Ποσότητα: τρία (3) τεμάχια. 

Προδιαγραφές των υπό προμήθεια αντικειμένων: 

Γενικές πληροφορίες κατασκευής: 

Υπερκατασκευή που θα αποτελείται από γαλβανισμένη βάση, δεξαμενή, βενζινοκίνητη πυροσβεστική 
αντλία, τυλιγκτήρα με σωλήνα πυρόσβεσης και αυλό. Όλος ο εξοπλισμός να είναι γερός, συμπαγής, 
καινούργιος, αμεταχείριστος και τελευταίας τεχνολογίας, συμβατός με τον τυποποιημένο εξοπλισμό 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη διασφάλιση αξιόπιστης τεχνικής υποστήριξης και ικανού 
αποθέματος ανταλλακτικών στην ελληνική αγορά. Επίσης να αντέχει σε εξωτερικές συνθήκες 
περιβάλλοντος (θερμοκρασίες μεταξύ -5oC και +50oC) καθώς και σε μηχανικές καταπονήσεις. Η 
κατασκευή και συναρμολόγηση του πυροσβεστικού συστήματος να γίνει σε εργοστάσιο που διαθέτει 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2008. Το πυροσβεστικό συγκρότημα να φέρει 
σήμανση CE.  

Προδιαγραφές πλαισίου κατασκευής: 

Η βάση να είναι με σίδερα τύπου “Π” γαλβανισμένα “εν θερμώ’’ για να παρέχουν μέγιστη δυνατή 
αντιοξειδωτική προστασία, αντοχή στους κραδασμούς και το βάρος του νερού κατά την μετακίνηση, με 
4 δακτυλίους για πρόσδεση και ανύψωση του συγκροτήματος. Οι διαστάσεις της βάσης να είναι τέτοια 
ώστε για να χωράει σε όλα τα pick-up 4x4 και 4x2 μονοκάμπινα και διπλοκάμπινα. Η στήριξη θα γίνεται 
στο μπροστινό μέρος με inox κοχλίες. 

Προδιαγραφές δεξαμενής: 

Η δεξαμενή να είναι πολυεστερική (GRP) με χωρητικότητα 500 lt, με πλαϊνά ερμάρια που ανοίγουν 
προς τα πάνω με την βοήθεια αεροελατηρίων και ασφαλίζουν με κλειδί. Oι διαστάσεις της κυρίως 
δεξαμενής να είναι περίπου, 850mm μήκος, 1000mm πλάτος και 860mm ύψος. Το πάχος της 
δεξαμενής να είναι τουλάχιστον 6mm με περιμετρικές ζώνες ενίσχυσης από πολυεστερικά νεύρα. Να 
διαθέτει δυο κυματοθραύστες, έναν εγκάρσιο και έναν διαμήκη, για την αποφυγή κυματισμού μέσα 
στην δεξαμενή, διπλό στεγανό καπάκι Ø 450mm με εξαέρωση, να φέρει τις απαραίτητες διατάξεις 
υπερχειλίσης και ατμοσφαιρικής αποκατάστασης. Να φέρει διάταξη αποστράγγισης στο κατώτερο 
σημείο αυτής και να είναι επίσης εφοδιασμένη με ένα στόμιο πλήρωσης από υδροστόμια με 
ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ 65 και στεγανό πώμα βαμμένα μπλε. Να διαθέτει εξωτερικό δείκτη 
στάθμης του νερού με μπίλια και να έχει στόμιο παροχής προς την αντλία 2½ ίντσες με βάνα 
ταχύκλειστη και ελαστικό σύνδεσμο. Η δεξαμενή να στηρίζεται στην βάση με 4 inox κοχλίες. 

Προδιαγραφές πυροσβεστικού συγκροτήματος: 
Χαρακτηριστικά κινητήρα: 
• Βενζινοκίνητο μονοκύλινδρο, τετράχρονο αερόψυκτο τουλάχιστον 401cc, με ονομαστική ισχύ 

(DIN 70020) 13HP/3600rpm 
• Δεξαμενή περίπου 4,5 λίτρων που να εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας χωρίς 

ανεφοδιασμό. 
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• Η εκκίνηση-στάση  να γίνεται με διακόπτη (ηλεκτρική μίζα) και εφεδρικά με τράβηγμα σχοινιού. 
• Καύσιμο: αμόλυβδη βενζίνη. 
• Η τροφοδοσία να γίνεται από την μπαταρία του συγκροτήματος. 

Χαρακτηριστικά αντλίας: 
• Να είναι φυγόκεντρη δυβάθμια.  
• Να διαθέτει μηχανικό στυπιοθλίπτη (carbon- ceramic).  
• Να είναι Εγκεκριμένη από το ΙΓΕΜ.  
• Όλα τα μέρη συμπεριλαμβανομένου του κέλυφος να είναι υψηλής αντοχής βαρέως τύπου 

χυτοσίδηρο GG25, τα στροφεία να είναι από ορείχαλκο και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 
(INOX) AISI 420.  

• Να έχει τουλάχιστον απόδοση στις 3000rpm: 730lit/min με πίεση 6 bar και 70 μανομετρικό 
(μέγιστες τιμές).  

• Να μπορεί να αντλήσει νερό από βάθος 8 μέτρων και να κάνει ταυτόχρονη εκτόξευση ή την 
πλήρωση της δεξαμενής.  

• Να έχει στόμιο αναρρόφησης από την δεξαμενή με βάνα ταχύκλιστη σφαιρική 2½ ίντσες και 
ελαστικό σύνδεσμο για την απορρόφηση κραδασμών καθώς και από εξωτερική πηγή με βάνα 
ταχύκλιστη σφαιρική 2½ ίντσες και ταχυσύνδεσμο STORZ 65 με στεγανό πώμα .  

• Να έχει τουλάχιστον δυο εξόδους, μία 2 ίντσες με STORZ 65 με στεγανό πώμα βαμμένο κόκκινο, 
και μία 1 ίντσα για την πλήρωση της δεξαμενής και τα επιστρεφόμενα.  

• Η εξαγωγή της αντλίας να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX).  

Προδιαγραφές τυλιγκτήρα: 

Το συγκρότημα να φέρει τυλιγκτήρα – ανέμη αξονικής τροφοδοσίας κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 
χάλυβα, εφοδιασμένο με λάστιχο πυρόσβεσης σταθερής διατομής μήκους τουλάχιστον 30m και 25mm 
διαμέτρου, συνολικού βάρους 8kg, κόκκινου χρώματος με επικάλυψη πολυουρεθάνης (διπλής 
επίστρωσης). Να αντέχει σε θερμοκρασίες από -30oC μέχρι +80oC. Να έχει αντοχή στην θραύση 100bar 
κατασκευασμένη σύμφωνα με EN 964 TYPE B CLASS 5 που να καταλήγει σε ταχυσύνδεσμο τύπου 
STORZ 25 στον οποίο να είναι προσαρμοσμένος ένας αυλός εκτόξευσης νερού τύπου πιστολιού με 
δυνατότητα εκτόξευσης συμπαγούς βολής νερού και διασκορπισμένης βολής, με παροχή περίπου 100 
l/min σε πίεση 7 bar και σε απόσταση περίπου 22m. 

Προδιαγραφές συνοδευτικού εξοπλισμού: 

• Ένας (1) αυλός Χ.Π. με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ- 25, σύμφωνα με το ΕΝ 671 χωρίς 
δικλείδα.   

• Ένα (1) φίλτρο αναρρόφησης από κράμα ελαφρού μετάλλου ή ορείχαλκο με βαλβίδα 
αντεπιστροφής και ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-65.  

• Μία (1) συστολή με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ- 65/45.  
• Μία (1) συστολή με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ- 45/25.   
• Ένα (1) κλειδί υπέργειων υδροστομίων.  
• Κλειδιά για την σύσφιξη ταχυσυνδέσμων τύπου STORZ 65/45. Δύο (2) τεμ.  
• Ένα (1) τεμ. σωλήνων Χ.Π., με εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% ΕPDM, εμβαπτισμένοι σε 

πολυουρεθάνη σύμφωνα με τo DIN 14811, διαμ. 65 mm, μήκους 15 m έκαστος, με 
ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-65 σε κάθε άκρο.  
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• Ένα (1) τεμ. σωλήνων Χ.Π., με εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% ΕPDM, εμβαπτισμένοι σε 
πολυουρεθάνη σύμφωνα με τo DIN 14811, διαμ. 45 mm, μήκους 15 m έκαστος, με 
ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-45 σε κάθε άκρο.  

• Δύο (2) τεμ. σωλήνων Χ.Π., με εσωτερική επένδυση  ελαστικού 100% ΕPDM, εμβαπτισμένοι σε 
πολυουρεθάνη σύμφωνα με τo DIN 14811, διαμ. 25 mm, μήκους 25 m έκαστος, με 
ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-25 σε κάθε άκρο. 

• Σωλήνες αναρρόφησης διαμ. 65 mm από ενισχυμένο ελαστικό, συνολικού μήκους 8 m περίπου 
με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-65 σε κάθε άκρο.  

• Ένα (1) στεγανό δοχείο καυσίμου για το αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα χωρητικότητας 10 
lit περίπου. 

2. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα 

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 60 
ημέρες. 

Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & 
Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/16, η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο 
εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Με το ως άνω πρακτικό η Επιτροπή Παρακολούθησης & 
Παραλαβής εισηγείται και την οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και 
τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της υπογραφείσας σύμβασης. 

Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου και σύμφωνη 
γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.  

3. Προϋπολογισμός  

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 16.129,03€ (δεκαέξι 
χιλιάδες εκατό είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 
20.000,00€ (είκοσι χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του Υποέργου 1 «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 
Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5033190, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη» 2014-2020 και θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2019ΣΕ27510010. Η πράξη συγχρηματοδοτείται 
από το Ταμείο Συνοχής. 

4. Τρόπος πληρωμής  

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή από την 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του συνόλου της προμήθειας.  

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 
έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 
Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι 
εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 
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• Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών από την αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου. 
• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5. Τόπος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια αντικείμενα θα παραδοθούν στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου και Μονεμβασίας στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001, και θα εγκατασταθούν επί των τριών (3) 
διπλοκάμπινων οχημάτων τύπου pick up 4x4 του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 
Μονεμβασίας.  

Τα έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης της προμήθειας θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον προμηθευτή. 

6. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάθεση προμήθειας  

Η ανάθεση της προμήθειας κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την προσφορά με το 
χαμηλότερο συνολικό κόστος (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής). 

7. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, 
προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο. 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
λόγους του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016. 

8. Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Κατάρτιση και Περιεχόμενο Προσφορών 

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών: 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφ. 1 της παρούσας Πρόσκλησης, 
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

α) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ως ακολούθως:  
• σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του 

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής 
Ταυτότητας), καθώς και αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ασκούμενη από αυτό 
δραστηριότητα [πχ πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή 
άλλης αρμόδιας αρχής (πχ φορολογικής) του κράτους εγκατάστασης] 

• σε περίπτωση νομικού προσώπου: πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Επιπλέον, τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης (όπως δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ κωδικοποιημένα 
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καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

• Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο του. 
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο 
Υπόδειγμα του Παραρτήματος I της παρούσας. 

γ) Τεχνική προσφορά του προσφέροντα που θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή , θα διευκρινίζεται ο 
χρόνος παράδοσης της προσφερόμενης προμήθειας. Κάθε σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να 
είναι μονογραφημένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. 

δ) Οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα IΙ της 
παρούσης). Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένες από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση.  

Επισημαίνεται ότι:  

1. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα του 
Παραρτήματος ΙΙ της Παρούσης.  

2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. 
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

3. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό 
της παρούσας Πρόσκλησης. 

8. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς  

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Σφραγισμένο Φάκελο.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου 
και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣ 

«ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» 

ΑΣΤΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Τ.Κ. 22001, ΑΣΤΡΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 88/03-02-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΒΥΤΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) ΓΙΑ 
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΔ 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς 10-02-2020, 15:00 μ.μ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω 
Διεύθυνση. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον η 
ημερομηνία της απόδειξης από τα ΕΛΤΑ ή του δελτίου αποστολής του courier είναι πριν την ως άνω 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται γραπτή ενημέρωση (με 
email στη διεύθυνση info@fdparnonas.gr) του Φορέα Διαχείρισης για την ημέρα αποστολής της 
προσφοράς και να επισυνάπτεται το σχετικό αντίγραφο του δελτίου αποστολής. Σε περίπτωση που δε 
γίνει γραπτή ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης για την αποστολή της προσφοράς, η προσφορά θα 
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γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η παραλαβή της από το Φορέα Διαχείρισης γίνει πριν από την ως άνω 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 

Προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται 
παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποστολείς τους 
χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.  

9. Διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών  

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού. 

10. Κατακύρωση ανάθεσης 

Μετά την αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Διαγωνισμού και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο απαιτείται η 
υποβολή των ελάχιστων υποχρεωτικών δικαιολογητικών βάσει του Ν. 4412/2016 (απόσπασμα ποινικού 
μητρώου του προσφέροντος ή σε περίπτωση νομικού προσώπου όλων των μελών του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του προσφέροντος). 

Συνημμένα: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπεύθυνη Δήλωση. 
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σχέδιο Σύμβασης 

 
 

Για το Φορέα Διαχείρισης  
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μήλιος Δημήτριος 

http://www.fdparnonas.g/
ΑΔΑ: ΩΧΔΘ46Μ9Θ5-ΓΞΖ
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