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Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση του 

έργου: «Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες

Η Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας 
Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου: «Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι
σύνολο 131.415,20 €.  
Το ανωτέρω  αποτελεί το Υποέργο 
κολύμβησης και ενημέρωσης κοινού» που είναι ενταγμένο σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 83025/4-8-2016 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (ΑΔΑ: 7ΑΚΝ4653Ο7
5000670 και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014
AΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014

Αντικείμενο του έργου είναι

α) Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης κοινού

i. Στις 111 ακτές κολύμβησης Κεντρικής

δίκτυο παρακολούθησης 

υπάρχει ταυτότητα στο μητρώο ταυτοτήτων

www.bathingwaterprofiles

ii. Στις 2 ακτές που βρίσκονται στο δίκτυο παρακολούθησης

κολύμβησης και θα συνταχθεί η ταυτότητά τους  το έτος 2020. 

β) Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 

για ακτές που ενδέχεται να ενταχθούν στο δίκτυο παρακολούθησης και για τις 

οποίες θα συνταχθεί η αντίστοιχη ταυτότητα.

γ) Η αντικατάσταση έως 20 πινακίδων, κατά τα έτη 2019

καταστροφών από δολιοφθορές ή ατυχήματα.

δ) Η επικαιροποίηση έως 23 τμημάτων των πινακίδων, κατά τα έτη 2019
λόγω μεταβολής της ταυτότητας υφιστάμενων ακτών κολύμβησης

όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 

Σχετικές πληροφορίες δίδονται από την Διεύθυ
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32, Θεσσαλονίκη, 
στα τηλέφωνα 2313309487 (Στ.

Καταληκτική Ημερομηνία 
15:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού:

Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στην 
06/04/2018  και έλαβε κωδικό 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και 
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: 

Οι προσφορές θα υποβληθούν
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση του 

Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες)». 

Η Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του 
Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες». 

ς του έργου είναι 105.980,00 € + 25.435,20 € (Φ.Π.Α 24%), ήτοι σε 

Το ανωτέρω  αποτελεί το Υποέργο 3 του έργου «Παρακολούθηση των υδάτων 
κολύμβησης και ενημέρωσης κοινού» που είναι ενταγμένο σύμφωνα με την υπ’ 

2016 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
7ΑΚΝ4653Ο7-ΟΡΟ) στο ΠΔΕ με ΚΩΔ./ΜIS 2016ΕΠ00810008/ 

5000670 και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητ
AΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 

Αντικείμενο του έργου είναι: 

προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης κοινού

ακτές κολύμβησης Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκονται στο 

δίκτυο παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης και για τις οποίες ήδη 

υπάρχει ταυτότητα στο μητρώο ταυτοτήτων στην ιστοσελίδα 

bathingwaterprofiles.gr.  

Στις 2 ακτές που βρίσκονται στο δίκτυο παρακολούθησης

και θα συνταχθεί η ταυτότητά τους  το έτος 2020. 

προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση για 5 επιπλέον πινακίδες το έτος 2023 

για ακτές που ενδέχεται να ενταχθούν στο δίκτυο παρακολούθησης και για τις 

οποίες θα συνταχθεί η αντίστοιχη ταυτότητα. 

ικατάσταση έως 20 πινακίδων, κατά τα έτη 2019-2023, λόγω πιθανών 

καταστροφών από δολιοφθορές ή ατυχήματα. 

επικαιροποίηση έως 23 τμημάτων των πινακίδων, κατά τα έτη 2019
λόγω μεταβολής της ταυτότητας υφιστάμενων ακτών κολύμβησης

όπως περιγράφεται στο Παράρτημα I του τεύχους Διακήρυξης. 

Σχετικές πληροφορίες δίδονται από την Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32, Θεσσαλονίκη, ΤΘ 22487, ΤΚ 55102
στα τηλέφωνα 2313309487 (Στ. Μιχαηλίδης) ή 2313309587 (Ν. Μενούνου).

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτημάτων για διευκρινίσεις:

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21-5-2018, 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 22-5-2018, 10:00 π.μ.

Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
06/04/2018  και έλαβε κωδικό EE/S 067-148565.  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και 
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.damt.gov.gr 

ληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση του 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του 

Φ.Π.Α 24%), ήτοι σε 

του έργου «Παρακολούθηση των υδάτων 
κολύμβησης και ενημέρωσης κοινού» που είναι ενταγμένο σύμφωνα με την υπ’ 

2016 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
) στο ΠΔΕ με ΚΩΔ./ΜIS 2016ΕΠ00810008/ 

5000670 και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 

AΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης κοινού 

που βρίσκονται στο 

και για τις οποίες ήδη 

στην ιστοσελίδα 

Στις 2 ακτές που βρίσκονται στο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων 

και θα συνταχθεί η ταυτότητά τους  το έτος 2020.  

για 5 επιπλέον πινακίδες το έτος 2023 

για ακτές που ενδέχεται να ενταχθούν στο δίκτυο παρακολούθησης και για τις 

2023, λόγω πιθανών 

επικαιροποίηση έως 23 τμημάτων των πινακίδων, κατά τα έτη 2019-2023, 
λόγω μεταβολής της ταυτότητας υφιστάμενων ακτών κολύμβησης 

νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, 
02, 1ος όροφος, 

Μενούνου). 

αιτημάτων για διευκρινίσεις: 15-5-2018, 

, 15:00 π.μ. 

π.μ. 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%92%CE%99%CE%9F4653%CE%9F7-%CE%9F%CE%93%CE%A3
http://www.damt.gov.gr/



