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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 Ανάγκες λειτουργίας του δικτύου μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών στο 

Ν. Ροδόπης

ποσού €7.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η  Διεύθυνση  Υδάτων  Ανατολικής  Μακεδονίας  -  Θράκης,  της  Γενικής  Διεύθυνσης 
Χωροταξικής  και  Περιβαλλοντικής  Πολιτικής  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  - 
Θράκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για 
τις  ανάγκες  λειτουργίας  του  δικτύου  μετεωρολογικών  και  υδρολογικών  σταθμών  στο  Ν. 
Ροδόπης σύμφωνα με: 

1) Το  Ν.  3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  (ΦΕΚ  87/Α/07-06-2010),  με  τις  οποίες 
συνιστάται  ως  ενιαία  αποκεντρωμένη  μονάδα  διοίκησης  του  κράτους,  η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,

2) Το Π.Δ. 142/27-12-2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης», (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010),

3) Την  με  Α.Π.  342/26-02-2014  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  περί  ορισμού  Αναπληρωτή  Προϊσταμένου  Γενικής 
Διεύθυνσης  Χωροταξικής  και  Περιβαλλοντικής  Πολιτικής  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης,

4) Το  με  Α.Π.  2053/30-07-2014  έγγραφο  του  Περιφερειακού  Ταμείου  Ανάπτυξης 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,

5) Την  από  01-10-2009 υπογραφείσα  «Σύμβαση  Χορήγησης  Χρηματοδότησης» 
(Grant Agreement) για το έργο EL0022 «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και 
δασικών πόρων Νομού Ροδόπης» στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2004-2009 
και 2009-2014 σύμφωνα με την οποία ο τελικός δικαιούχος είναι υποχρεωμένος για την 
ορθή και σωστή λειτουργία του δικτύου μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών 
μετά τη λήξη του έργου,  
6) Το  γεγονός  της  ανάγκης   βαθμονόμησης  και  συντήρησης  του  δικτύου 
μετεωρολογικών  και  υδρολογικών  σταθμών  καθώς  επίσης  και  τη  συνέχιση  της 
λειτουργίας  της  μεταφοράς  των  τηλεμετρικών  δεδομένων  που  είχαν  εγκατασταθεί 
μέσω  του  υποέργου  «Προμήθεια  και  εγκατάσταση  εξοπλισμού  για  την 
παρακολούθηση  μετεωρολογικών  και  υδρολογικών  παραμέτρων 
επιφανειακών  και  υπόγειων  υδάτων  στο  Ν.  Ροδόπης» του  Έργου  EL0022: 
«Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης» 
στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2004-2009 και 2009-2014, 
7) Το  με  Α.Π.  οικ.16438/25-06-2014  αίτημα  προς  το  Περιφερειακό  Ταμείο 
Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας  -  Θράκης για έγκριση δαπάνης για τις ανάγκες 
λειτουργίας του δικτύου μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών στο Ν.  Ροδόπης,
8) Την με Α.Π. 2053/30-07-2014 έγκριση δαπάνης για τις ανάγκες λειτουργίας του 
δικτύου μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών στο Ν.  Ροδόπης,
9) Την  με  Α.Π.  οικ.24932/09-09-2014  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα την έγκριση δαπάνης για τις 
ανάγκες λειτουργίας του δικτύου μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών στο Ν. 
Ροδόπης,
10) Την  με  Α.Π.  31494/07-11-2014  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του έργου αποτελούν τα κάτωθι:

1. Προληπτική συντήρηση μέχρι 30/09/2015 στους υπάρχοντες σταθμούς του δικτύου 
που παρουσιάζονται στο παράρτημα, 

2. Αντικατάσταση των μπαταριών εάν και όπου απαιτούνται, 
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3. Το κόστος της τηλεμετρικής μεταφοράς δεδομένων μέχρι και το τέλος του 2015,
4. Προμήθεια πάσης φύσης αναλώσιμων υλικών (διαλύματα βαθμονόμησης, μεμβράνες, 

οπτικά παράθυρα αισθητήρων  DO2, κτλ) για τον καθαρισμό και την βαθμονόμηση 
των σταθμών,

5. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος ανταλλακτικών, ή αισθητήρων που θα απαιτηθούν για 
πιθανές επισκευές,

6. Στην  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  περιλαμβάνονται  επίσης  τα 
παρακάτω:

• Μετάβαση τεχνικών
• Γενικός έλεγχος
• Ρύθμιση συρματόσκοινων και  υποδομών μηχανικής στερέωσης αισθητηρίων 

και σταθμών
• Έλεγχος προγραμματισμού και διόρθωση αν απαιτείται
• Καθαρισμός αισθητήρων
• Έκδοση  δελτίου  ελέγχου  και  παρατηρήσεων  του  προσφέροντα  μετά  την 

συντήρηση
• Έγγραφη  ενημέρωση  και  αιτιολόγηση  του  προσφέροντα  για  κάθε  πιθανή 

βλάβη που απαιτεί ανταλλακτικά για την επισκευή της 
• Έγγραφη  ενημέρωση  του  προσφέροντα  για  κάθε  πιθανή  βελτίωση  που 

απαιτείται

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της παρούσας δράσης ανέρχεται στο ποσό των επτά 
χιλιάδων ευρώ (€7.000,00) μαζί  με το ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί από τα 
δεσμευμένα χρήματα που έχει καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ύψους 7.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α..

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η  εκτέλεση  της  εργασίας  θα  γίνει  μέχρι  30/09/2015  στους  σταθμούς  του  δικτύου  που 
εγκαταστάθηκαν  στην  Π.Ε.  Ροδόπης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  EL0022: 
«Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης».

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  από  την  επιτροπή  του  έργου,  με  κριτήριο  την 
χαμηλότερη τιμή.

Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως και την Δευτέρα,01-12-2014 και ώρα 
14:00  στην  έδρα  της  Διεύθυνσης  Υδάτων  Ανατολικής  Μακεδονίας  -  Θράκης,  Εθνικής 
Αντιστάσεως 2, Τ.Θ. 1173, Τ.Κ. 651 10, Καβάλα, γραφείο πρωτοκόλλου. 

Οι  έγγραφες  σφραγισμένες προσφορές θα αξιολογηθούν την Τρίτη,  02-12-2014 και  ώρα 
10.00π.μ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης  http://www.damt.gov.gr με την ένδειξη για πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

Στην έγγραφη Προσφορά του ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλαμβάνει ρητώς τη δέσμευση 
ότι θα εκτελεστεί το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται 
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στην παρούσα πρόσκληση. Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί στον προσφέροντα με το χαμηλότερο συνολικό 
κόστος προσφοράς. 

Η πληρωμή του προσφέροντα  θα  γίνεται  κάθε  φορά που θα προκύπτουν  έξοδα  με  την 
προσκόμιση όλων των σχετικών παραστατικών. 

Πληροφορίες: Για διαδικαστικά θέματα και προδιαγραφές: κ. Καμπάς Γεώργιος Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Υδάτων  Ανατολικής  Μακεδονίας  –  Θράκης  Τηλ.  (+30) 
2510228942, 228952, φαξ: (+30) 2510837173, E-mail:dy-amt@damt.gov.gr

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης Υδάτων 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Γεώργιος Ν. Καμπάς
ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος
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