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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΠΡΑΞΗ 
 

 

Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Θέξκεο (Γ.Δ.Τ.Α.Θ.), πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ 
Θέξκε (νδφο Μαθξπγηάλλε15Α), 

Έρνληαο ππφςε:  

1. Σνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ θαη γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1083/20061, θαη ηδίσο ην άξζξν 29 παξάγξαθνο 4. 

2. Σνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1299/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ θαη γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, θαη ηδίσο ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 12. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147/08.08/2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο  2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 1 λ. 4314/2014 «Αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο – Δλζσκάησζε Οδεγίαο 

2012/17 ηξνπνπνίεζε λ. 3419/2005», πεξί ζπκβάζεσλ Μίζζσζεο έξγνπ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεηο.  

5. Σελ ππ. αξηζκ. ΤΑ 300488/ΤΓ1244 «χζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο ηνπ 
ζηφρνπ «ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ». 

6. Δμεηδίθεπζε Οδεγηψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ 
Πξνγξακκάησλ ΔΣΠΑ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο, Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ ηνπ 

ηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία» 

7. Σν εγθεθξηκέλν  δηαζπλνξηαθφ Πξφγξακκα «Διιάδα - Βνπιγαξία» ("InterregV-AGreece-Bulgaria" 2014-

2020). 

8. Σo ηερληθφ δειηίν ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ δξάζεσλ ηνπο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηνπο.  

9. Σελ ππ’αξηζκB2.6f.01/10-11-2017 χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο «Διιάδα - Βνπιγαξία» (InterregV-AGreece-Bulgaria2014-2020) θαη ηεο ΓΔΤΑK. 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. 221/2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

πξφζιεςε ελφο (1) ζπκβαζηνχρνπ κίζζσζεο έξγνπ   

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ                                                                                           
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ           
ΤΓΡΔΤΗ & ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ  
ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΗ  
(Γ.Δ.Τ.Α.Θ.) 
Μαθξπγηάλλε 15Α , Σ.Κ. 57001 ΘΔΡΜΗ                                                       
Σει.:2310460530-Fax:2310460531  
e-mail: deyak@thermi.gov.gr.gr 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 

ΑΔΑ: 62ΖΜΟΛΖΛ-289 
 

 ΘΔΡΜΗ, 05-11-2018 
Αξηζκ. Πξση.: 4615 
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Ν Δ Ι 

ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζχλαςε κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ γηα 

ηηο ππεξεζίεο ζπληνληζκνχ, δηαρείξηζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν “Water 

resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems” θαη αθξσλχκην WATERRESCUE 
ην νπνίν  ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γηαζπλνξηαθφ Πξφγξακκα πλεξγαζίαο Interreg Greece - Bulgaria 

2014‐2020 (ΣΟΥΟ «ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ”) ζην νπνίν ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – 

Απνρέηεπζεο Θέξκεο ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο. 

ΜΔΡΟ Α. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ-ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ WATERRESCUE 

Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Θέξκεο ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζην έξγν κε ηίηιν 

«Απνδνηηθόηεηα πδαηηθώλ πόξσλ θαη ζπληεξεηηθή δήηεζε ζε ζπζηήκαηα παξνρήο πόζηκνπ 
λεξνύ». Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γηαζπλνξηαθφ Πξφγξακκα πλεξγαζίαο Interreg Greece - Bulgaria 

2014‐2020 (ΣΟΥΟ «ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ»). 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ε επίηεπμε 

ζπληεξεηηθήο ρξήζεο λεξνχ, κέζσ: 

 Αλάπηπμεο/πξνζαξκνγήο θνηλνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ (πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά) ζε ζρέζε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη κείσζε ηεο 

ηξσηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ.  

 Αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ κε αληαπνδνηηθνχ λεξνχ 

θαη ησλ απσιεηψλ λεξνχ ζηα δίθηπα παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ.  

 Αχμεζεο ηνπ ρξήζεο θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ, κέζσ ηεο  νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ. 

 Βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ζε φιν ηνλ θχθιν παξνρήο λεξνχ απφ ηνλ πδαηηθφ πφξν θαη πίζσ 

ζην πεξηβάιινλ κε ηελ παξαθνινχζεζε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Οη εηδηθνί ζηφρνη εζηηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

• Αλάπηπμε/πξνζαξκνγή θνηλνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 
(πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ζε ζρέζε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο.  

• Μείσζε ηεο ηξσηφηεηαο ησλ δηαζπλνξηαθψλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

• Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ, κέζσ κείσζεο ηνπ κε αληαπνδνηηθνχ λεξνχ θαη 
εθαξκνγήο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ ηνπ Με Αληαπνδνηηθνχ λεξνχ (δηαρείξηζε 

πίεζεο, ελεξγφο έιεγρνο δηαξξνψλ, θ.α.). 

• Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ χδξεπζεο ζε φιν ηνλ θχθιν παξνρήο λεξνχ (απφ ηνλ πδαηηθφ 

πφξν θαη πίζσ ζην πεξηβάιινλ) κέζσ ηεο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ησλ πνηνηηθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

• Αχμεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο θαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ, κέζσ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 

θνηλνχ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο παξαθάησ θνξείο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν: 

 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Κνκνηελήο, Διιάδα (επηθεθαιήο εηαίξνο) 

 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Διιάδα 

 Γήκνο Kardjali, Βνπιγαξία 

 Γήκνο GotseDelchev, Βνπιγαξία 

 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θεξκατθνχ, Διιάδα 

Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ην ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα δηαξζξψλεηαη ζηα παξαθάησ παθέηα εξγαζίαο:  
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ΠΔ Σίηινο Έλαξμε Λήμε 

ΠΔ 1 Γηαρείξηζε Έξγνπ θαη πληνληζκόο 11/2017 11/2019 

ΠΔ 2 Δπηθνηλσλία θαη Γηάρπζε 11/2017 11/2019 

ΠΔ 3 Αλάιπζε θαη Αμηνιόγεζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 11/2017 11/2018 

ΠΔ 4 Κνηλή Μεζνδνινγία θαη Δξγαιεία 11/2017 05/2019 

ΠΔ 5 Πηινηηθέο Γξάζεηο 11/2017 11/2019 

ΠΔ 6 Πξνηεηλόκελε Πνιηηηθή 05/2019 11/2019 

 

Ο ζπλνιηθφο Π/Τ ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 789.574,56 επξψ. 

Σν έξγν δηαξθεί σο ηηο 9/11/2019. 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο σο ηε ιήμε ηνπ έξγνπ WATER RESCUE. Η εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
ζχκβαζεο ζπλαξηάηαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο.  

ΑΜΟΙΒΗ 

H ζπλνιηθή ακνηβή νξίδεηαη ζε16.650,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην δηάζηεκα 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο σο ηηο 9/11/2019 ή ζε θάζε πεξίπησζε έσο ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ WATER 

RESCUE. Οπνηεζδήπνηε επηπιένλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ήζειε πξνθχςεη θαη θάζε είδνπο θξαηήζεηο 
πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθφ σο άλσ εγθεθξηκέλν πνζφ. 

Οη θαηαβαιιφκελεο ακνηβέο ζα δηελεξγνχληαη ζε κεληαία βάζε θαη ζα γίλεηαη ρξήζε εηδηθνχ θχιινπ 

αλζξσπνρξέσζεο (timesheet/έγγξαθν ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg Greece - Bulgaria 2014‐2020).O 

ζπκβαζηνχρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζε κεληαία βάζε έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 
O ζπκβαζηνχρνο ζα εθδίδεη ηα ππφ ηνπ λφκνπ θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη ζα είλαη αζθαιηζκέλνο ζηνλ νηθείν 

θαηά πεξίπησζε θνηλσληθφ αζθαιηζηηθφ θνξέα κε δηθή ηνπ επηκέιεηα θαη δαπάλεο. 

Σα πνζά ηεο πιεξσκήο είλαη κεηθηά. Ο αλάδνρνο ζα επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία.  

ΣΟΠΟΘΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Ο ζπκβαζηνχρνο ζα απαζρνιείηαη ζηε Θέξκε, ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο - 

Απνρέηεπζεο, Μαθξπγηάλλε15Α, εληφο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θαη ζηελ ηνπνζεζία 
πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ζηελ έδξα ηνπ ζπκβαζηνχρνπ.  

ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ 

Όπνηνο επηιεγεί γηα ην έξγν ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζηελ νπνία ζα 
θαζνξίδνληαη ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ηα παξαδνηέα, ν αθξηβήο ρξφλνο παξάδνζήο ηνπο θαη ν ηξφπνο 

πιεξσκήο. 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο αθνξά ηελ  ππνζηήξημε ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Θέξκεο ζηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ έξγνπ.  

Δλδεηθηηθά νη δξάζεηο πνπ ζα θιεζεί λα δηεθπεξαηψζεη ν ζπκβαιιφκελνο, νη νπνίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην 

ηερληθφ δειηίν ηνπ έξγνπ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg Greece - Bulgaria 2014‐2020 αιιά θαη 

ηεο Δζληθήο λνκνζεζίαο, είλαη:  

1. Τπνζηήξημε ζηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη 
ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ, αηηεκάησλ πιεξσκήο, ρξνλνδηαγξακκάησλ πινπνίεζεο θαη αλαθνξψλ 

ησλ έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ.  

2. Παξαθνινχζεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

3. πκκεηνρή ζηηο δηαζπλνξηαθέο, ηνπηθέο θαη ηερληθέο ζπλαληήζεηο ηνπ έξγνπ (Κνκνηελή, Θεζζαινλίθε, 

Kardjali, GotseDelchev).  
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4. Τπνζηήξημε ζηελ ζχληαμε ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ Πιάλνπ θαη ηεο ηξαηεγηθήο Δπηθνηλσλίαο ηνπ έξγνπ.  

5. Τπνζηήξημε ζηε ιεηηνπξγία θαη ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ, πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ δηάρπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

6. πκκεηνρή ζηηο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ, δεκηνπξγία 

ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, ζχληαμε ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ άξζξσλ.  

7. Τπνζηήξημε ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπκκεηνρή ζηελ ηειηθή ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ (Θεζζαινλίθε). 

8. Πξνεηνηκαζία πιηθνχ θαη παξνπζηάζεσλ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ζηηο δηαζπλνξηαθέο 

ζπλαληήζεηο ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ. 

9. Τπνζηήξημε ζηε ζχληαμε ηεο δηαζπλνξηαθήο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ιφγσ θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

10. Τπνζηήξημε ζηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηελ πδαηηθή αμηνιφγεζε. 

11. Τπνζηήξημε ζηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ. 

12. Τπνζηήξημε ζηελ ζχληαμε ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο ηεο ηξσηφηεηαο ησλ δηαζπλνξηαθψλ πφξσλ. 

13. πιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ππνζηήξημε γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ πδαηηθήο 
αμηνιφγεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο (water audit) θαη γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ 

αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. 

14. Τπνζηήξημε ζηε ζχληαμε αλαθνξάο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ζην δίθηπν χδξεπζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

15. Τπνζηήξημε ζηελ πξνεηνηκαζία πιηθνχ θαη παξνπζηάζεσλ γηα ην ηερληθφ αληηθείκελν, γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ζηηο ηερληθέο ζπλαληήζεηο (workshops) θαη επηζθέςεηο (transfer visits) ησλ 
εηαίξσλ ηνπ έξγνπ. 

16. Τπνζηήξημε ζηελ ζχληαμε ηεο θνηλήο πξνηεηλφκελεο πνιηηηθήο απνδνηηθφηεηαο ρξήζεο λεξνχ θαη 
πνηφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία θξηζεί απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κεηά απφ νδεγίεο ηνπ 

Τπεπζχλνπ Έξγνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Θέξκεο. 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

Η παξνχζα δεκνζίεπζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Θέξκεο (http://www.deya-thermis.gr).  

ΜΔΡΟ Β. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ- ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

Α. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ:  

1. Γελ έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ, νχηε θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, νχηε θαηά 
ην ρξφλν ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ήηνη:  

α) Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ 
ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ 

ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε 

έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο.  

β) Να κελ είλαη ππφδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ή θαη’ άιινλ λφκηκν ηξφπν (αξ.43, 

λ.4139/2013) γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο α, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα απηφ έρεη 
παξαγξαθεί.  

γ) Να κελ έρνπλ ζηεξεζεί ιφγσ θαηαδίθεο ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε 

απηή.  

δ) Να κελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο.  

ε) Να κελ έρνπλ απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Σ.Α. ή άιινπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεσο ή ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο 

http://www.deya-thermis.gr/
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εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν, νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, αλ δελ παξέιζεη πεληαεηία απφ 
ηελ απφιπζε.  

εκείσζε: Η αληθαλφηεηα πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αίξεηαη κφλν κε ηελ έθδνζε ηνπ θαηά ην άξζξν 47 παξ.1 
ηνπ πληάγκαηνο δηαηάγκαηνο πνπ αίξεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πνηλήο.  

2. Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ηνπο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο.  

3.. Να θαηέρνπλ ηνπο απαηηνχκελνο ηίηινπο ζπνπδψλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, λα θαηέρνπλ θαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην 
ΓΙΚΑΣΑ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΟΑΑΠ γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ησλ ηίηισλ απηψλ ή 

πξάμε αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο απφ ην πκβνχιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο 

Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

B. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε ηεο πξνθήξπμεο απηήο ν ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηέρεη ηα παξαθάησ 

B1. Βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ θιάδνο Πηπρίν ή δίπισκα Πνιπηερλείνπ ή Πνιπηερληθήο ζρνιήο ΑΔΙ ηεο 

εκεδαπήο ή ην νκψλπκν ή ζπλαθνχο νλνκαζίαο ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, 

εηδηθφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ή Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ή Υεκηθνχ Μεραληθνχ. 

Δπίζεο ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε αλάινγεο ζπκβάζεηο ή 
βεβαηψζεηο εκπεηξίαο θνξέσλ ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ ηνκέα ή άιιν επίζεκν έγγξαθν ηεθκεξίσζεο (π.ρ. 

βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα). 

Β2. Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ΣΡΙΑΝΣΑΔΞΙ (36) ΜΗΝΧΝ ζε Γηαζπλνξηαθά, 

Γηαπεξηθεξεηαθά ή Γηαθξαηηθά έξγα εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. πγθεθξηκέλα λα έρεη ζπκκεηάζρεη ελεξγά γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ΣΡΙΑΝΣΑΔΞΙ (36) ΜΗΝΧΝ ηελ 
ζηελ πινπνίεζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ πξνγξάκκαηα εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο (INTERREG), ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε αλάινγεο ζπκβάζεηο ή βεβαηψζεηο εκπεηξίαο θνξέσλ 
ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ ηνκέα ή άιιν επίζεκν έγγξαθν ηεθκεξίσζεο (π.ρ. βεβαίσζε Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ 

ηνπ Έξγνπ). Η εκπεηξία αθνξά ζε κε επηθαιππηφκελνπο κήλεο. 

B3. Απνδεδεηγκέλε επηζηεκνληθή εκπεηξία ζην ηερληθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (δηαρείξηζε δηθηχσλ χδξεπζεο, 
δηαρείξηζε κε αληαπνδνηηθνχ λεξνχ)ηνπιάρηζηνλ ΔΙΚΟΙΣΔΑΡΧΝ (24) ΜΗΝΧΝ. Η εκπεηξία αθνξά ζε κε 

επηθαιππηφκελνπο κήλεο. 

Η Δκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη κέζσ  

α) ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπ θαη 

β) ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ  θαη επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ζην ηερληθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (δηαρείξηζε 

δηθηχσλ χδξεπζεο, δηαρείξηζε κε αληαπνδνηηθνχ λεξνχ) θαη άιισλ βεβαηψζεσλ/απνδεηθηηθψλ ηνπ 

ππνςεθίνπ.  

Ο Τπνςήθηνο δειαδή ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ θάθειν ηνπ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα απνδεηθλχνπλ 

ηελ εκπεηξία ηνπ. Ο Τπνςήθηνο ζα πξέπεη λα αλαγξάςεη ζηελ αίηεζε ηνπο αλζξσπνκήλεο ηεο εκπεηξίαο πνπ 
δηαζέηεη βάζεη ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπ θαη ησλ πξνζθνκηδφκελσλ απνδεηθηηθψλ. Ο αξηζκφο ησλ αλζξσπνκελψλ 

ζα επηβεβαησζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Η εκπεηξία αθνξά ζε κε επηθαιππηφκελνπο κήλεο. 

Β4. Πηζηνπνηεκέλε θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο (ζε γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν). Οη ηξφπνη απφδεημεο 
γλψζεο Αγγιηθήο Γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 π.δ 146/2007 ≪Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 

π.δ 50/2001 Καζνξηζκφο πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφ ηζρχεη≫ 

(ΦΔΚ 185/3.8.2007/η.Α’), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ. 116/2006 

≪Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001…….≫ (ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α’≫. 

Γ. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Πεξηιακβάλεη ηα ηππηθά θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά, πνπ ππνβάιεη ππνρξεσηηθά κε ηελ αίηεζε θαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ν ππνςήθηνο :  
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1. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ 1599/1986, (δελ απαηηείηαη ε βεβαίσζε 
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία:  

α. ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο,  

β. ζα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο:  

 Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 

απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, 

ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, παηδηθήο εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  

 Απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

 Σα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο ζεκεηψκαηνο είλαη αθξηβή.  

 Γηα ηνπο άλδξεο ε εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ ή ηε λφκηκε απαιιαγή απφ απηέο.  

2. Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ππνςήθηνπ.  

3. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ηνπ ππνςήθηνπ. 

4. Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ πξνζθνκίδνληαη ζε απιέο 

θσηνηππίεο. Οη ππνςήθηνη πνπ ηειηθά ζα επηιεγνχλ νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα 
αληίγξαθα γηα έιεγρν απφ ηελ ππεξεζία πξηλ ππνγξάςνπλ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε  

5. Σα πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο βιέπε Παξάξηεκα Α.  

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο  

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε (βάζε ηνπ ππνδείγκαηνο) κε ζθξαγηζκέλν θάθειν 

ζπκκεηνρήο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε 
εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, είηε κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (courier) ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε 

δηεχζπλζε: Μαθξπγηάλλε15Α,57001 ΘΔΡΜΗ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Θέξκεο (γξαθείν 
Γξακκαηείαο- Πξσηφθνιιν).  

ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ζα αλαγξάθεηαη ην εμήο:  

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ WATER RESCUE 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο θξίλεηαη κε βάζε ηελ 

εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε 

ησλ ππνςεθίσλ.  

Η ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ε Γεπηέξα 26 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 15:00.  

Αηηήζεηο, πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία είλαη εθπξφζεζκεο, δελ παξαιακβάλνληαη απφ 
ηελ Τπεξεζία θαη δελ αμηνινγνχληαη.  

Οη αηηήζεηο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο, λα κε θέξνπλ 

μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. Απνθιίζεηο απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο αλαθνίλσζεο 
απνηεινχλ νπσζδήπνηε ζηνηρεία απνθιεηζκνχ ησλ αηηήζεσλ.  

Οη ππνςήθηνη δχλαηαη λα θιεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή λα παξάζρνπλ εμεγήζεηο-δηεπθξηλήζεηο επί ησλ 
πξνζθνκηζζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Η κε αληαπφθξηζε ησλ ππνςεθίσλ ζε αίηεκα ηεο επηηξνπήο γηα παξνρή 

δηεπθξηλήζεσλ νδεγεί ζε απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ.  

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξνχλ λα δεηεζνχλ ζην ηει. 2310 
460532 θ. Κσζηίθα Μαξία & 2310 460 537 θ. Μαλνπζαξίδνπ Διέλε. 

 Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην έξγν κε ηίηιν “Water resources efficiency and conservative use in drinking 
water supply systems” θαη αθξσλχκην WATERRESCUE ην νπνίν  ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γηαζπλνξηαθφ 

Πξφγξακκα πλεξγαζίαο Interreg Greece - Bulgaria 2014‐2020 (ΣΟΥΟ «ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΓΑΦΙΚΗ 
ΤΝΔΡΓΑΙΑ”) πιεξνθνξίεο  κπνξεί λα δεηεζνχλ ζην ηει. 2310 460539. 
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Καηάηαμε ππνςεθίσλ  

Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ζα αθνινπζήζεη ε θαηάηαμε ησλ 

ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ. 

Αλάξηεζε απνηειεζκάησλ  

Η ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Θέξκεο (http://www.deya-thermis.gr). Δπί ησλ απνηειεζκάησλ νη 
ππνςήθηνη έρνπλ πξνζεζκία λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Μεηά ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο ηα 
απνηειέζκαηα ζα ππνβιεζνχλ γηα νξηζηηθή έγθξηζε απφ ην αξκφδην φξγαλν.  

Απαζρόιεζε  

Η ππεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ηνλ επηιεγέληα ππνςήθην. Ο επηιεγείο ζα 
θιεζεί λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη ην αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ, ηα παξαδνηέα θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο.  

Ο απαζρνινχκελνο πνπ ηπρφλ απνρσξήζεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπ αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ 

ακέζσο επφκελν απφ ηνλ ηειηθφ πίλαθα θαηάηαμεο. Σν απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο αλήθεη ζηε Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Θέξκεο. 

Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ θαιχπηεη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ θνξέα. Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Θέξκεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο εθφζνλ ν ππνςήθηνο δελ εθηειεί ην έξγν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί ή ην έξγν γηα ην νπνίν 

απαζρνιείηαη απεληαρζεί απφ ην πξφγξακκα.  

ΜΔΡΟ Γ ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

1. Η βαζκνιφγεζε θαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα. Δηδηθφηεξα: 

 Βαζκόο πηπρίνπ: ν βαζκφο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε δχν δεθαδηθά πνιιαπιαζηαδφκελνο κε 10 

κνλάδεο. Πνζνζηφ βαξχηεηαο θξηηεξίνπ: 10% 

 Γλώζε Αγγιηθήο Γιώζζαο: Άξηζηε γλψζε: 100 κνλάδεο, Πνιχ θαιή γλψζε: 75 κνλάδεο, Καιή γλψζε: 

50 κνλάδεο. Πνζνζηφ βαξχηεηαο θξηηεξίνπ:10% 

 Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε Γηαζπλνξηαθά, Γηαπεξηθεξεηαθά ή Γηαθξαηηθά ζπγρξεκαηνδνηνύκελα 

έξγα εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (INTERREG):Έθαζηνο αλζξσπνκήλαο εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 2 

κνλάδεο, κε θαηψηαην φξην ηνπο 36 αλζξσπνκήλεο (δελ πξνζκεηξνχληαη επηθαιχςεηο απαζρφιεζεο). 
Πνζνζηφ βαξχηεηαο θξηηεξίνπ: 40% 

 Δπηζηεκνληθή εκπεηξία ζην ηερληθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (δηαρείξηζε δηθηύσλ ύδξεπζεο θαη 

κε αληαπνδνηηθνύ λεξνύ). Έθαζηνο αλζξσπνκήλαο εκπεηξίαο βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο, κε 
θαηψηαην φξην ηνπο 24 αλζξσπνκήλεο. Πνζνζηφ βαξχηεηαο θξηηεξίνπ: 40% 

 

2. Γηα ηελ ηειηθή κνξηνδφηεζε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνξίσλ θάζε θαηεγνξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ 
εμήο ζπληειεζηή:  

1 Βαζκφο πηπρίνπ 10% 

2 Ξέλε Γιψζζα 10% 

3 
Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 36 κελψλ ζε Γηαζπλνξηαθά, Γηαπεξηθεξεηαθά ή Γηαθξαηηθά 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο. 
40% 

4 
Δπηζηεκνληθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 24 κελψλ ζην ηερληθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (δηαρείξηζε 
δηθηχσλ χδξεπζεο θαη κε αληαπνδνηηθνχ λεξνχ). 

40% 

Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο κνξηνδφηεζεο θάζε νκάδαο θξηηεξίσλ αλά ππνςήθην πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ 

αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο θαη εμάγεηαη ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ 
εμάγεηαη κε πξνζέγγηζε δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ». 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

ΠΟΝΔΡΙΓΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ

http://www.deya-thermis.gr/
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ΑΙΣΗΗ 

ΠΡΟ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΔΡΜΗ 

Γ/λζε Μαθξπγηάλλε15Α, 57001ΘΔΡΜΗ 

 

ΔΠΧΝΤΜΟ:  ............................................. 

ONOMA:  ............................................. 

ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ: ............................................. 

ΜΗΣΡΧΝΤΜΟ: ............................................. 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ............................................. 

ΣΑΥ.ΚΧΓ. :  ............................................. 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ:  ............................................. 

ΗΜΔΡ.ΔΚΓ:  ............................................. 

ΔΚΓ.ΑΡΥΗ:  ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡ. ΠΡΟΚΛΗΗ …../…… 

αο ππνβάιισ πξφηαζε ππνςεθηφηεηαο κε 

ζπλεκκέλα ηα απαηηνχκελα απφ ηελ 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρσ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ ΤΠΟΒΑΛΛΧ: 

1) .................................................................. 

2) .................................................................. 

3)................................................................... 

4).................................................................. 

5).................................................................. 

6).................................................................. 

7) .................................................................. 

8) .................................................................. 

9).................................................................. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α) ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

(1) Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα: 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο θαη  

 Υσξηζηή απφ ηελ αίηεζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα 

δειψλνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 

Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη ηεο 
ππεχζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο. 

(2) Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο απαηηνύληαη αζξνηζηηθά: 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, 

 Τπεχζπλε δήισζε, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, φηη πξαγκαηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο θαη 

 Τπνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε 

δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζην δεκφζην ηνκέα, ελαιιαθηηθά, αληί ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, νη 

ππνςήθηνη κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο. 

Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή: 

Γηα εκπεηξία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή επηπιένλ ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο 

αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, παξαγξάθνπο ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη: 

(1) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή: 

 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο 

απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη 
 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή 

αζθάιηζε. 

(2) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε ππνρξεσηηθή: 

 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο 

απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη επαθξηβψο ν 

ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο 
επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε αζθάιηζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνχηνπ. 
(3) Όηαλ ν ρξόλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο, κπνξεί 

λα απνδεηθλύεηαη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκόζηνπ θνξέα. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζηελ αιινδαπή, ππνβάιινληαη ζε 
επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν εθόζνλ έρνπλ  

επίζεκα κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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