
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής 

και Περιβαλλοντικής πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης διενεργεί 
Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υποστηρικτών 

υπηρεσιών στη Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Γενικής 

Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της  Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για την Υλοποίηση του Έργου “ENERGEIA – 

Fostering the use of low temperature geothermal sources through the 
development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of 

enterprising» με τελικό δικαιούχο την Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Fostering the use of low temperature geothermal 
sources through the development of operational exploitation guidelines and green 

energy solutions of enterprising» με ακρωνύμιο «ENERGEIA» το οποίο θα υλοποιηθεί 
στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ΙV (EUROPEAN TERRITORIAL Co-operation) 

ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013. Ο προϋπολογισμός είναι 143.627,00 € Ευρώ Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 

05/06/2014 και ώρα 09:30, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 05/06/2014 και 

ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι €7.181,35. Πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος της διακήρυξης και να έχει  χρονική ισχύ ενός (1) 
τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς για τον εν λόγω έργο. 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο 

χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. H χρηματοδότηση γίνεται από το Μέτρο 1.1 της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME Ελλάδα – 

Βουλγαρία 2007-2013. Συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους κατά 15% και από το ΕΤΠΑ 

της ΕΕ κατά 85%, η δε δαπάνη του βαρύνει την ΣΑΕΠ 331/8 και τον κωδικό έργου 
2013ΕΠ33180004. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της Δ/νσης 
Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στην διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 2, Καβάλα 

Τ.Κ. 651 10, μέχρι και την έκτη ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών ήτοι μέχρι 29/05/2014. 

 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2510 228942, fax: 
2510 837173, αρμόδιος υπάλληλος κος Χαράλαμπος Χρυσοχοίδης στο Τμήμα 

Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 2 Τ.Κ.  

651 10 Καβάλα. 
 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
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ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος 

 


