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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

 

 

 

               Αλόννησος, 18/02/2021 
                Αριθμ. Πρωτ.: 145 
  
 
 

  
     Προς 

Ταχ. Δ/νση : Πατητήρι Αλοννήσου  

Ταχ. Κώδικας  37 005 Αλόννησος Κάθε ενδιαφερόμενο που ασκεί τη 

συγκεκριμένη επαγγελματική 

δραστηριότητα. 

Πληροφορίες : Σ. Ιωσηφίδης 

Τηλέφωνο : 24240- 66378 
Fax 

Ε-mail 

: 

: 

24240- 66376 

info@alonissos-park.gr 
 
  
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας τριών (3) πλαστικών κυλινδρικών κατακόρυφων 

δεξαμενών αποθήκευσης νερού- πετρελαίου μεγάλου όγκου 16.000 lt, συνολικής δαπάνης 

πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (5.400,00 €) άνευ Φ.Π.Α. ήτοι έξι χιλιάδων εξακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ (6.696,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033233, παρακαλούμε όπως μας 
αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια τριών (3) πλαστικών κυλινδρικών κατακόρυφων 

δεξαμενών αποθήκευσης νερού- πετρελαίου μεγάλου όγκου 16.000 lt, συνολικής δαπάνης 
πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (5.400,00 €) άνευ Φ.Π.Α. ήτοι έξι χιλιάδων εξ ευρώ (6.696,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αποτυπώνεται αναλυτικά με ενδεικτικές τιμές 

στον ακόλουθο πίνακα: 
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Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α 24% 

1 Δεξαμενή αποθήκευσης 
νερού πλαστική 
κυλινδρική κατακόρυφη 
μεγάλου όγκου 
χωρητικότητας 16.000 lt 

Ύψος: έως 2,40 m 
Διάμετρος: έως 3,10 
m 

 
 

3 1.800,00 5.400.00 

    ΣΥΝΟΛΟ 5.400,00 

    ΦΠΑ 24% 1.296,00 

 

 

  ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

6.696,00 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν την προσφορά τους για 
το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας. 

 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118  του ν. 
4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  

 

Κριτήριο ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κωδ. ΣΑΕ  275/1. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου 
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27510136). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο1 της Πράξης: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί 
στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11054/09-12-2019 (ΑΔΑ: 64Α246ΜΤΛΡ-0Φ0) του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5033233. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ταμείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ. 

Σε περίπτωση περισσότερων ισοδύναμων προσφορών η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με 
κλήρωση κατά τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στο Πατητήρι Αλοννήσου, 
Τ.Κ. 37005, τηλ. 2424066419, 2424066378, fax 2424066376, email info@alonissos-park.gr,  είτε 
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αυτοπροσώπως, είτε με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, 
ηλεκτρονικά ή αντίστοιχο τρόπο). 

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από το Φορέα το αργότερο έως την Παρασκευή 
26/02/2021 και ώρα 14:30 μ.μ. 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 
του Φορέα όλες τις εργάσιμες μέρες, κατά τις ώρες 09:00 – 14:00 και στα τηλέφωνα 
2424066419, 2424066378 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alonissos-park.gr. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τα υλικά με δική του ευθύνη έως το Βόλο 
και να τα παραδώσει σε μεταφορική εταιρεία με τελικό προορισμό την Αλόννησο όπου θα 
γίνει η παραλαβή από το Φορέα Διαχείρισης.   

2. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ από την υπογραφή της μέχρι και την πλήρη 
εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της. 

3. Η σύμβαση προμήθειας μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος του Φορέα και με τη 
σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί 
προμηθειών του Δημοσίου.  

4. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.  

5. Ο Φορέας θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της 
παρούσας πρόσκλησης εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών ύστερα από την 
παραλαβή των ειδών και την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών 
πληρωμής: 

• Τιμολόγιο- δελτίο αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, η 
τιμή μονάδας, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις, 

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ  

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, ή Βεβαίωση φορολογικής οφειλής (σε περίπτωση 
μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών) 

6. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

7. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

8. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση παράβασης των 
υποχρεώσεων του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 Περί  προμηθειών 
του Δημοσίου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Οι δεξαμενές να είναι κατασκευασμένες από γραμμικό πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας οκτενίου (LHDPE) πρωτογενές προχρωματισμένο ανακυκλώσιμο ειδικά 
σχεδιασμένο για εφαρμογές που σχετίζονται με αντιστάσεις σε κρούσεις, 
παραμόρφωση και εφελκυσμό. 
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• Να περιέχει UV προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.  

• Να έχει καλή διατήρηση χρώματος και μεγάλη διάρκεια ζωής 

• Να έχει συμμόρφωση με την οδηγία U.S. τροφίμων και φαρμάκων (FDA) 21 μέρος 
177.1520 για εφαρμογές σε επαφή με τρόφιμα 

• Να έχει συμμόρφωση με την οδηγία AS/NZS 4020:2002 για πόσιμο νερό 

• Να είναι προχρωματισμένο  

• Να έχει εξαιρετικό ESCR 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

• Εγγύηση γήρανσης δέκα (10) έτη (μαύρο χρώμα) 

• Καταλληλότητα τροφίμων- ποσίμων από Γενικό Χημείο του Κράτους 

• Πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005 HACCP. 

 

 

 

 
                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φ.Δ.  

                                                                                        Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. 
 
 

                                                                                                      Στέφανος Παρασκευόπουλος,   
                                                                                            Καθηγητής, Αντιπρύτανης Π.Θ. 
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