Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται
νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (MEDITERRANEAN INFORMATION OFFICE FOR
ENVIRONMENT, CULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – MIO ECSDE)

ΘEMA: Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Εφαρμογή
συστήματος συλλογής βρόχινου νερού και δημιουργία κάθετου κήπου στο Κτίριο
Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Δήμου Θεσσαλονίκης» στο
πλαίσιο του “Προγράμματος Συλλογής Όμβριων Υδάτων ”
Η Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται
νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (MEDITERRANEAN INFORMATION OFFICE FOR
ENVIRONMENT, CULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – MIO ECSDE),
προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη
χαμηλότερη τιμή προσφοράς με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου
για το έργο «Εφαρμογή συστήματος συλλογής βρόχινου νερού και δημιουργία
κάθετου κήπου στο Κτίριο Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Δήμου
Θεσσαλονίκης».
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία
συστήματος συλλογής βρόχινου νερού και κάθετου κήπου στο κτήριο της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οδό Κλεάνθους 18,
54642, Θεσσαλονίκη. Το σύστημα συλλογής θα τοποθετηθεί στην οροφή του κτηρίου
και ο κάθετος κήπος, ο οποίος θα αρδεύεται με το συλλεγέν νερό, θα τοποθετηθεί
επί της πρόσοψης του κτηρίου στην οδό Κλεάνθους, με ενδεικτικό προϋπολογισμό
€50.000,000 + ΦΠΑ.
Το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ιδιωτική χορηγία της Coca-Cola
Foundation Atlanta και υλοποιείται στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού Προγράμματος
«Αποστολή Νερό» του συστήματος Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas, για
την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων και για την ανάδειξη της
συλλογής βρόχινου νερού και ευρύτερα της αξιοποίησης των μη συμβατικών
υδατικών πόρων ως βιώσιμη πρακτική για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε τοπικό επίπεδο.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους έως τη Δευτέρα 2
Απριλίου 2018 και ώρα 16:00. Η πλήρης πρόσκληση για προσφορές μπορεί να
ανακτηθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://mio-ecsde.org/call-thessaloniki-2018.
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