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Γ Η Α Θ Ζ Ο  Μ Ζ 

 

πλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΓΟΝΚΔΡΟΩΛ ΔΡΝΠ 2021 
 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ Γ.Δ..Α.ΘΔΟΚΖΠ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1069/1980. 

β) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ». 

γ) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη  ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α). 

δ) Σν Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν -

Πξφγξακκα Γηαχγεηα- θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ε) Σελ ΚΤΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ 3400/20-12-2012 ηεχρνο Β) κε ηελ νπνία 

ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

ζη) Σν Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α726.3.2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο ... θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο». 

δ) Σν Ν. 4412/2016(ΦΔΚ 147/08-08-2016) “Γεκφζηεο πκβάζεηο, Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ” 

ε) Σελ αξηζ. 82/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

ζ) Σν Ν. 4782/2021 

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 
 

Σε δηεμαγσγή πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΔΣΟΤ 2021» Θπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει 
ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή ανά είδορ) για ηο ζύνολο ηηρ ππομήθειαρ και με 
ηοςρ παπακάηυ όποςρ: 
 

ΆΟΘΟΝ 1ο:  Ξεπιγπαθή ηηρ ππομήθειαρ-Ηζσύοςζερ διαηάξειρ 

Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ  31/2021 Μειέηε ηεο Οηθνλνκηθήο 

θαη Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

Κάζε παξέθθιηζε απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο 

αληίζηνηρεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ. 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

ηνπ Ν.1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη 

Απνρεηεχζεσο», 

ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 
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ΆΟΘΟΝ 2ο:  Ξποϋπολογιζμόρ –Σπημαηοδόηηζη ηηρ ππομήθειαρ 

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ προμήθειασ ανέρχεται ςτο ποςό των 53.628,00 €,  πλέον ΦΠΑ 
24% (ήτοι: 12.870,72€), και ςυνολικά 66.498,72€ με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει για το 2021 
τον  Κ.Α. 24-02-00-0000 με το ποςό των 30.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, και τον Κ.Α. 54-02-02-
0223 με το ποςό των 7.200,00€  ΦΠΑ 24%. Τα υπόλοιπα ποςά, 23.628,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και 
5.670,72€  ΦΠΑ 24%, θα βαρύνουν  το 2022.Σχετικό CPV:38411000-9 
 

 

ΆΟΘΟΝ 3ο:  Ρόπορ και σπόνορ διεξαγυγήρ διαγυνιζμού 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο, Παιαηνιφγσλ 4 ζηε Θέξκε, Σ.Κ. 

57001, NUTS :GR122, απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ ηελ 11-05-2021 εκέξα 

Σξίηε 

Ώξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11:00 π.κ.. θαη ψξα ιήμεο ε 11:30π.κ. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ζηελ θαζνξηζκέλε 

εκέξα θαη ψξα, απηή ζα δηελεξγεζεί ζηηο 18-05-2021, εκέξα Σξίηε ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ 

ίδηα ψξα. 

 

ΆΟΘΟΝ 4ο:  Ξποζόνηα οικονομικών θοπέυν-Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο 

απηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) άιιε ρψξα ησλ πεξηπηψζεσλ γ θαη δ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4412/16. 

Οη ελψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. 

 

 

ΆΟΘΟΝ 5ο:  Πηοισεία πποζθοπάρ 

5.1 ηνλ δηαγσληζκφ  δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

5.2 Νι πποζθοπέρ ιζσύοςν θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα έξι (6) μήνερ απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5.3 Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη γξακκέλα ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

5.4 ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ ππφ 

πξνκήζεηα πιηθψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε 31/2021, εγρψξηαο ή αιινδαπήο 

παξαγσγήο θαη πξνειεχζεσο. 

5.5 Κξηηήξην επηινγήο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο. 

5.6 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηεί ε δηαθήξπμε, εθηφο ησλ Δγγπήζεσλ θαη ησλ Τπεχζπλσλ 

Γειψζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζην πξσηφηππν, ππνβάιινληαη είηε ζηελ πξσηφηππε κνξθή 

ηνπο είηε ζε κνξθή απινχ (κε επηθπξσκέλνπ ), επθξηλνχο θσηναληηγξάθνπ απφ ην 

πξσηφηππν ή απφ ην αθξηβέο αληίγξαθν , εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ ην δεκφζην , ηνπο ΟΣΑ α ́ θαη β ́ βαζκνχ θαη απφ ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα ή ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο, απφ ηα ΝΠΓΓ, ηα δηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ηα ΝΠΙΓ πνπ αλήθνπλ 

ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά απφ θξαηηθνχο πφξνπο ζε πνζνζηφ 50% ηνπιάρηζηνλ 

ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη απφ ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν 3429/2005. 

Γίλνληαη επίζεο δεθηά: α) Σα απιά, επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα αληίγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. β) Σα απιά, 

επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ην πξσηφηππν φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε 

απφ ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη θνξείο. γ) Σα απιά, επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα 

αιινδαπψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα αληίγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

5.7 Ο αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ηηο δεκνζηεχζεηο. 
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ΆΟΘΟΝ 6ο:  Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

 

 -Δπιζημαίνοςμε όηι ηα δικαιολογηηικά πος αναθέπονηαι ζηην παπούζα 

παπάγπαθο είναι επί ποινή αποκλειζμού. 

 

 

Α΄. Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

α.1 Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 

εξοςζιοδόηηζη εκπποζώπηζηρ (ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε 

εμνπζηνδφηεζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο) ελψ γηα ηηο ΑΔ πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ν εθπξφζσπνο πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά θαη ζα 

παξαβξεζεί ζηε δηαδηθαζία εμέιημεο ηνπ δηαγσληζκνχ  γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, εθηφο ηεο 

ηαπηφηεηάο ζα πξνζθνκίζεη πξαθηηθφ ηνπ Γ ηεο ΑΔ. 

Δθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο  έρεη ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ (εηαηξείαο) ππνβάιινπλ 

νομιμοποιηηικά έγγπαθα εκπποζώπηζηρ: 

ηελ πεξίπησζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα 

δεκνζηεπκέλα επίζεκα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Φ.Δ.Κ. ή Γ.Δ.Μ.Η., θιπ), ζα πξέπεη λα 

έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο, φπσο  πξνβιέπεηαη απφ ην 

δίθαην ηεο ρψξαο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ: 

 Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην 

λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ., 

 Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., Ι.Κ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 

ηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ επηηεδεπκαηία απφ ηελ 

αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 

ηελ πεξίπησζε άιισλ κνξθψλ εηαηξεηψλ, νπνηαδήπνηε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα 

νπνία λα πξνθχπηνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη νη νπνίνη έρνπλ  δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε 

ηελ ππνγξαθή ηνπο. 

α.2 πεύθςνη δήλυζη ηνπ Ν. 1599/86 σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ 

Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: α)πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε   

β)Γσξνδνθία γ)Απάηε δ)Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  ε)λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζη) Γηα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα φπσο 

εηδηθφηεξα θαη αλαιπηηθά απηά νξίδνληαη ζην Άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/16. 

α.3  πεύθςνη δήλυζη ηνπ Ν. 1599/86 σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ 

Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή θνξνινγηθψλ νθεηιψλ θαη θαηαβνιή  εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν 

Οηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. ηελ ίδηα δήισζε πξέπεη λα δειψλνληαη νη 

αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε. 

α.4 πεύθςνη δήλυζη ηνπ Ν. 1599/86 σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ 

Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ ηειεί ππφ παχζε 

εξγαζηψλ, δελ ηειεί ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, δελ ηειεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε  νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ζπλδηαιιαγήο-

εμπγίαλζεο ( άξ. 99 ), εηδηθήο εθθαζάξηζεο, εθθαζάξηζεο θαη ππφ δηαδηθαζία  έθδνζεο 

απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο     θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 

θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 

λφκνπ. 

α.5 πεύθςνη δήλυζη ηνπ Ν. 1599/86 σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ 

Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 
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ζχκβαζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο.  Δπίζεο φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο νχηε έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

α.6 πεύθςνη δήλυζη ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

- Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο  31/2021 κειέηεο θαη φηη ηνπο 

απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα, θαη φηη ηα είδε πνπ πξνζθέξνπλ έρνπλ ηηο δεηνχκελεο 

πξνδηαγξαθέο.  

- Η επηρείξεζε δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο. 

- Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. 

-Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, γηα αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ. 

-Γελ έρεη δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 

ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα & δξαζηεξηφηεηα. 

-Η επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ 

(πνζνηηθέο & πνηνηηθέο) φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην δεκφζην ηνκέα. 

-Γελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ  

-Δίλαη εγγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην.  

α.7Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ εβδνκήληα δχν 

επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηά (1072,56€), Η εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο εθηφο Φ.Π.Α.. 

 ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη 

ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 

παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 

73 έσο 78 ηνπ Ν.4412/20116, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 

αα) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο «άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο» ή ηελ 

έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

ββ) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο «ελδίθσλ βνεζεκάησλ πξνζσξηλήο 

δηθαζηηθήο Πξνζηαζίαο» ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ' απηψλ. 

 

 

Όλερ οι πεύθςνερ δηλώζειρ να έσοςν ζςνηασθεί μεηά ηην δημοζίεςζη ηος 

διαγυνιζμού. 

 

Β΄. Ρεσνική Ξποζθοπά 

Σερληθή  πξνζθνξά  ζηελ νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη με  ποινή  αποκλειζμού θαη φια 

ηα δεηνχκελα απφ ηελ31/2021 κειέηε θαη ηπρφλ πηζηνπνηεηηθά. 

 
Γ΄. Νικονομική πποζθοπά 

Γξαπηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί, ζην εληχπν 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκε 

www.deya-thermis.gr, ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο φια ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

ΆΟΘΟΝ 7ο:  Ρπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ ηυν πποζθοπών 

7.1 Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο 

πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε απηνπξνζψπσο ή κέζσ 
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λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ θαη παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 

7.2  Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ επίζεο λα απνζηαινχλ ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο θαη 

παξαιακβάλνληαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ππεξεζίαο, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο 

πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε 

κέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο απηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζην 

αξκφδην φξγαλν πνπ ηηο παξαιακβάλνπλ πξηλ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε 

ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 

7.3 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά ζηαικέλεο πξνζθνξέο δελ 

ζπκθσλνχλ κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Δπίζεο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ 

νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

εθπξφζεζκα. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα θέξεη 
ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ Γ.Δ.Τ.Α.ΘΔΡΜΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  1886/28-04-2021  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ ΔΣΟΤ 2021» 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ:11-05-2021 

ηνηρεία Απνζηνιέα:  

- επσλπκία:            -  δηεχζπλζε :         - αξηζκφο ηειεθψλνπ: 

- αξηζκφο ηειεκνηνηππίαο (ΦΑΞ):           - ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν  (e-mail): 

Ο θάθεινο απηφο ζα πεξηέρεη ηπειρ επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, νη 

νπνίνη θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, δειαδή: 

 

Α. Φάθεινο θαη κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 

απαηηνχκελα κε πνηλή απνθιεηζκνχ δηθαηνινγεηηθά. Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο Δπηηξνπήο 

είλαη επηζπκεηή ε ηνπνζέηεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ ζεηξά πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν Α΄ ηνπ άξζξνπ 6 .  

Β. Φάθεινο θαη κε ηελ έλδεημε « Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη 

δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά 

ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα  θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 

"ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

Γ. Φάθεινο θαη κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο  

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί 

επί ηνπ εληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α.Θ. . 

 
7.4 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ή ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

7.5 Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο  πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

7.6 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ 

ηπρφλ δηφξζσζε θαη κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ 

ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

7.7  Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα  φινπο ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο 

δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ 

δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 
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ππεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 

ΆΟΘΟΝ  8ο:Ξαπαλαβή και αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών 

 

Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη   γηα επηζηξνθή  σο 

εθπξφζεζκεο. 

Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία πνπ αθνξά  δηαγσληζκφ πνπ γίλεηαη κε 

θξηηήξην ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά: 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαη κνλνγξάθνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν νη 

ηξεηο θάθεινη{δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο}. Μεηά ηελ 

απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  ε επηηξνπή  πξνβαίλεη 

ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ππέβαιαλ.  

 Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  δελ απνζθξαγίδεηαη θαη παξακέλεη ζην 

παξαπάλσ φξγαλν κέρξη λα θξηζεί ε πξνζθνξά εάλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. 

 Μεηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη 

νη ηερληθέο πξνζθνξέο  γηα φζεο πξνζθνξέο έγηλαλ δεθηέο ζην ζηάδην ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

 Καηφπηλ ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο 

πξνζθνξέο έγηλαλ δεθηέο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε 

ππνβνιήο αζπλήζηζηα ρακειήο πξνζθνξάο, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξάζρεη γξαπηψο 

ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ηηο δηεπθξηλίζεηο εάλ ζα δεηεζνχλ απφ απηή, πξνθεηκέλνπ 

λα εθηηκεζεί ε ζνβαξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

 Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 

 Η Δπηηξνπή κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαη κε εηζήγεζε 

απηήο δχλεηαη πξνο ην Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. γηα ηελ θαηαθχξσζε πξνζσξηλνχ αλάδνρνπ. 

 

 

ΆΟΘΟΝ  9ο:Δνζηάζειρ 

9.1 Δλζηάζεηο  ππνβάιινληαη  απφ  ηνπο  νηθνλνκηθνχο  θνξείο  θαηά  ηεο  πξνθήξπμεο  ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν127 ηνπ Ν.4412/2016, σο εμήο: 

α) ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 

άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο.  

    Η έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ 

εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο 

ζην ΚΗΜΓΗ ή ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

    Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 

δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο 

πξφζθιεζεο ε αλάζεηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ 

πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.  

9.2 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν 
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παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή 

κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

 

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 
 

ΆΟΘΟΝ 10ο:Θαηακύπυζη διαγυνιζμού 

10.1Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 

74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ 

άξζξσλ 75 έσο 78. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

 Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ. Η Δπηηξνπή κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαη κε εηζήγεζε απηήο δχλεηαη πξνο ην Γ.. ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ. γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

10.2 Ρα απαιηούμενα δικαιολογηηικά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ είλαη ηα εμήο:  

α. Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ή, 

ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Γηα λα λνκηθά πξφζσπα ππφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη:  

- νη δηαρεηξηζηέο ησλ νκνξξχζκσλ θαη ησλ εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ (ΟΔ θαη ΔΔ),  

- νη δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.),  

- ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (ΑΔ),  

- ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ,  

- ζε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

ε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε αλσηέξσ ππνρξέσζε αθνξά ζηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θαηά ηε λνκνζεζία απφ ηελ νπνία δηέπνληαη.  

Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν 

θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ απηφλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ Ν 1599/86 ή ηνπ ηχπνπ πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπνπ 

αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. Η επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί ζε θάζε 

πεξίπησζε λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ 

θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.  

β. Ξιζηοποιηηικό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο θαη ζα είλαη ζε ηζρχ ζηνλ ρξφλν 

ππνβνιήο ησλ , φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θοπολογικέρ ηοςρ ςποσπεώζειρ θαη σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ειζθοπέρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο:  

- αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο 

αζθάιηζεο,  

- αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, 

πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ,  

- ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο εξγνδφηεο 

ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, απαηηείηε θαη ε πξνζσπηθή ηνπο 

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα .  

- ζε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθφ 

πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο αλ απηά 

έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία.  

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, καδί 

κε ην πηζηνπνηεηηθφ ή ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ 

θαηά εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο φπνπ ππάγεηαη θάζε 

απαζρνινχκελνο. Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο ζα βεβαηψλεηαη επί ηνπ 

ζψκαηνο απηήο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο.  
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γ. Ξιζηοποιηηικό ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο πεξί εγγπαθήρ ηοςρ 

ζηα μηηπώα ηος οικείος επιμεληηηπίος γηα δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 

ηεο  πξνκήζεηαο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ.  

δ. Ξιζηοποιηηικό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

ν ελ ιφγσ Οηθνλνκηθφο Φνξέαο δελ ηειεί ππφ πηώσεςζη, δελ ηειεί ππφ παύζη επγαζιών( 

εηαηξίεο), δελ ηειεί ζε πηυσεςηικό ζςμβιβαζμό νχηε ζε διαδικαζία κήπςξηρ ζε 

πηυσεςηικό ζςμβιβαζμό, δελ ηειεί ζε αναγκαζηική διασείπιζη  νχηε ζε διαδικαζία 

κήπςξηρ ζε αναγκαζηική διασείπιζη, δελ ηειεί ςπό διαδικαζία κήπςξηρ ζε 

πηώσεςζη, ζςνδιαλλαγήρ-εξςγίανζηρ ( άπ. 99 ), ειδικήρ εκκαθάπιζηρ, εκκαθάπιζηρ 

και ςπό διαδικαζία  έκδοζηρ απόθαζηρ αναγκαζηικήρ εκκαθάπιζηρ( εηαηξίεο) θαη 

δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

Νι ςπεύθςνερ δηλώζειρ να έσοςν ζςνηασθεί μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ππόζκληζηρ 

για ςποβολή δικαιολογηηικών 

10.3 Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία   

πνπ   δειψζεθαλ   κε   ηελ   Τπεχζπλε  δήισζε   είλαη   ςεπδή   ή αλαθξηβή, ή εάλ δελ 

ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή εάλ  απφ  ηα  δηθαηνινγεηηθά  πνπ  

πξνζθνκίζζεθαλ  λνκίκσο  θαη εκπξνζέζκσο,  δελ  απνδεηθλχνληαη  νη  φξνη  θαη  νη  

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, o πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη  έθπησηνο θαη ε  

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

10.4 Η Δπηηξνπή κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαη κε 

εηζήγεζε απηήο δχλεηαη πξνο ην Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. γηα ηελ θαηαθχξσζε. 

 Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα «πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί 

νξηζηηθά» εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 

ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

 

 

ΑΟΘΟΝ  11ο: Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

11.1 Ο νξηζηηθφο αλάδνρνο, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο  

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ππιν ή καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγςηηική 

επιζηολή ίζη ππορ ηο 5% (πέληε ηνηο εθαηφ) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, 

ρσξίο ην ΦΠΑ, γηα ηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.  

11.2 Η εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη  απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή 

ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 

2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 

επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

θαη πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 72, παξ. 4 

ηνπ Ν.4412/2016. 

11.3  Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ δελ θαζνξίδνπλ δηάξθεηα ηζρχνο ή ρξνλνινγία ιήμεσο δελ 

γίλνληαη δεθηέο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα 

απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, θαηά πνζφ πνπ 

αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ πιηθνχ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 

αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

11.4 Η κε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, απνθιείεη ηεο 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ κεηνδφηε θαη ηζνδπλακεί κε άξλεζε 

απηνχ γηα ηεο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη  ζε βάξνο ηνπ ηηο λφκηκεο 

θπξψζεηο.  

 

ΑΟΘΟΝ  12ο:πογπαθή ζύμβαζηρ  
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12.1 Μεηά ηελ θαηαθχξσζε θαη κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο, πξνζθαιείηαη ν αλάδνρνο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο.  

12.2 Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο  εθαξκφδνληαη: νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/16, νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη  ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

12.3 Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. «Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106». [1] 

 

ΑΟΘΟΝ 13o: Δκηέλεζη ηηρ Ξπομήθειαρ-Ξαπαλαβή ςλικών 

Η παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο , ην αξγφηεξν δπν ( 2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαγγειία 

ηνπο θαη ε κεηαθνξά βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

Η Γ.Δ.Τ.Α. ΘΔΡΜΗ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξνθήζεη φζε απφ ηελ πξνκήζεηα απαηηνχλ 

νη αλάγθεο ηεο . Οη πνζφηεηεο κπνξνχλ λα απμνκεηψλνληαη ρσξίο φκσο ηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνκεζεχζεη ηα πιηθά κε ηελ ήδε απφ ηελ ζχκβαζε ζπκθσλεζείζα ηηκή θαη πνηφηεηα. Μεηά 

απφ ζπκθσλία ησλ δπν κεξψλ κπνξεί λα ππάξμεη επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο κέρξη 

εμαληιήζεσο ηεο αμίαο απηήο. Η πξνζσξηλή παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή 

παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. 
 

ΑΟΘΟΝ  14ο:Ρπόπορ πληπυμήρ -Θπαηήζειρ 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη  κε ηελ εμφθιεζε  ηζφπνζσλ ηηκνινγίσλ, εληφο 

επιφγνπ δηαζηήκαηνο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο θαη  ηνλ έιεγρν ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.  

ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., γίλνληαη νη αθφινπζεο 

θξαηήζεηο, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ θνξέα σο εμήο: 

α) Η δαπάλε δεκνζίεπζεο, αξρηθήο ή  θαη επαλαιεπηηθψλ , ησλ πεξηιήςεσλ δηαθήξπμεο 

ζηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο (άξζξν 4 Ν.3548/2007 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε 

ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/2009).    

β) Τπέξ Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ πνζνζηφ 0,07 % θαη ηέινο ραξηνζήκνπ θαη 

εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 0,0032% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 

3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) . 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 

3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

 δ) Οπνηαδήπνηε θξάηεζε επηβιεζεί κε λφκν κέρξη ην πέξαο  ησλ πιεξσκψλ ησλ ζρεηηθψλ  

παξαζηαηηθψλ δαπάλεο . 

 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 15o: Γημοζίεςζη-Ξληποθόπηζη ενδιαθεπομένυν 

 Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ θηηξίνπ 

δηνίθεζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ., ζα αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπνwww.deya-thermis.gr θαη 

ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Η δηαθήξπμε, ε  κειέηε  θαη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα δηαηίζεληαη ειεχζεξα 

κε πιήξε θαη άκεζε πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.deya-thermis.gr. 

 

http://www.deya-thermis.gr/
http://www.deya-thermis.gr/
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Σα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο κπνξνχλ λα δεηεζνχλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα 

γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο, Παιαηνιφγσλ 4, Θέξκε, αξκφδηνο ππάιιεινο γηα ηερληθά 

ζέκαηα  θ.Κνπξνπηδήο Βαζίιεηνο  ηει. 2310460540-2310460530, γηα ηα ινηπά ζέκαηα ε θα. 

Μαλνπζαξίδνπ Διέλε ηει. 2310460537-2310460530  απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο.   

Η παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 82/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο. 

 

 

 

 

Ν Ξπόεδπορ 

Ρος Γ.Π. ηηρ Γ.Δ..Α. Θέπμηρ 

 

                    

 

                   Εελιλίδηρ Γαμιανόρ 
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