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Ο Πρόεδροσ τθσ ΔΕΤΑ ΘΕΡΜΗ προκθρφςςει φανερό και προφορικό μειοδοτικό διαγωνιςμό, για τθ μίςκωςθ 
ακινιτου το οποίο κα ςτεγάςει  τισ Διοικθτικζσ Τπθρεςίεσ των Διευκφνςεων Σεχνικισ, Οικονομικισ και Διοικθτικισ 
Τπθρεςίασ τθσ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθ Θζρμθσ υπθρεςίεσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και 
τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 
Σο ακίνθτο πρζπει να βρίςκεται εντόσ των ορίων τθσ γεωγραφικισ περιοχισ του  Οικιςμοφ Θζρμθσ, και ςε ακτίνα 
2.000 μζτρων με κζντρο τθν πλατεία Παραμάνα τθσ Θζρμθσ. Να είναι κοντά ςε κεντρικοφσ οδοφσ με μεγάλθ 
κυκλοφορία και να διακζτει πρόςβαςθ για Α.Μ.Ε.Α.  
Να διακζτει ςυνολικά ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ κφριασ χριςθσ τουλάχιςτον 550τ.μ. και βοθκθτικοφσ χϊρουσ 
(ιςόγειουσ ι υπόγειουσ) τουλάχιςτον 270τ.μ. 
Οι χϊροι κφριασ χριςθσ μπορεί να αναπτφςςονται ςε δυο επίπεδα –ιςόγειο και όροφο-, κα πρζπει να είναι 
ελεφκεροι υποςτυλωμάτων, ενϊ δφναται να μθν είναι ενιαίοι, με τθ δζςμευςθ να είναι άμεςθ επαφι, ϊςτε να 
αποφευχκεί θ διαςπορά των υπθρεςιϊν. Σο κτίριο πρζπει να διακζτει ικανοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και να είναι 
εντόσ περιφραγμζνου χϊρου. 
Να είναι καλισ καταςκευισ με πλιρθ θλεκτρικι και υδραυλικι εγκατάςταςθ και να πλθροί τισ προυποκζςεισ 
καταλλθλότθτασ φωτιςμοφ, αεριςμοφ, κζρμανςθσ, φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, κλιματιςμοφ κλπ. 
Σο προςφερόμενο ακίνθτο κα πρζπει να ζχει χριςθ γραφείων και να διακζτει φδρευςθ, θλεκτροδότθςθ και 
εγκαταςτάςεισ αποχζτευςθσ για τισ τουαλζτεσ. 
Λοιπζσ αναλυτικζσ απαιτιςεισ περιγράφονται ςτθν Διακιρυξθ.  
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ, κατακζτοντασ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. Σα δικαιολογθτικά 
κατατίκενται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία (εκτόσ του 
φακζλου), ςτθν υπθρεςία Πρωτοκόλλου τθσ ΔΕΤΑΘ , οδόσ Μακρυγιάννθ 15Α   Θζρμθ τ.κ.57001, ιςόγειο, από τθν 
24/07/ 2020 ζωσ και 13 /08/2020 και από ϊρα 07:30 π.μ μζχρι 15:00 μ.μ, με τθν ζνδειξθ «Για τθν πρόςκλθςθ 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ μίςκωςθσ ακινιτου » 
Η αρμόδια υπθρεςία κα αποςτείλει τισ προςφορζσ ςτθν αρμόδια Επιτροπι Εκτίμθςθσ Ακινιτου, θ οποία με 
επιτόπια ζρευνα, κρίνει περί τθσ καταλλθλότθτασ των προςφερομζνων ακινιτων και αν αυτά, πλθροφν τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. . Η Επιτροπι ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ εντόσ δζκα (10) θμερϊν, από τθ λιψθ των 
προςφορϊν. Οι λόγοι αποκλειςμοφ ενόσ ακινιτου αιτιολογοφνται επαρκϊσ ςτθν ζκκεςθ. Η ζκκεςθ αξιολόγθςθσ 
μαηί με τισ προςφορζσ ενδιαφζροντοσ αποςτζλλονται ςτθν αρμόδια υπθρεςία (ΔΕΤΑΘ), θ οποία τισ κοινοποιεί ςε 
κάκε ζναν ενδιαφερόμενο που εκδιλωςε ενδιαφζρον. 
τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ορίηει θμζρα και ϊρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ από τθν 
αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ δθμοπραςιϊν τθσ ΔΕΤΑΘ , καλϊντασ με αποδεικτικό, να λάβουν μζροσ ς’ αυτιν 
μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνθτα κρίκθκαν κατάλλθλα κατά τθ διαδικαςία τθσ πρϊτθσ φάςθσ (άρκρο 5 παρ. 4 
Π.Δ 270/81). 
Η μίςκωςθ του ακινιτου κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 194 του Ν. 3463/2006 ςε ςυνδυαςμό με 
εκείνεσ του Π.Δ. 270/81 και τουσ ειδικοφσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτουσ όρουσ διακιρυξθσ ςφμφωνα με τθν 
υπ ́αρικ. 138/2020 Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου με ΑΔΑ: ΨΕΕ6ΟΛΖΛ-Χ0Ν . 
 
 
 

mailto:deyak@thermi.gov.gr
ΑΔΑ: 6ΑΝ9ΟΛΖΛ-9ΗΟ



Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν το ζντυπο εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ/αίτθςθσ ςυμμετοχισ κακϊσ 
και τθν αναλυτικι Διακιρυξθ , από τθν ΔΕΤΑ Θζρμθσ , οδόσ Μακρυγιάννθ 15Α   Θζρμθ τ.κ.57001, ιςόγειο, Τπθρεςία 
Πρωτοκόλλου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Σθλζφωνο : 2310460530  (Πλθροφορίεσ κ. Φοφντασ Δθμιτριοσ). 
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