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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήµαρχος Θέρµης διακηρύσσει Δηµόσιο Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισµό για την προµήθεια µε 

τίτλο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ», για την κάλυψη των αναγκών του Δήµου. 
Τα είδη και οι ποσότητες των ειδών είναι: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΡ.ΤΕΜ 

1 Μεταλλικοί κυλιόµενοι κάδοι 

απορριµµάτων χωρητικότητας 

1.100 λίτρων µε πλαστικό 

επίπεδο καπάκι διπλού 

τοιχώµατος και µηχανισµό 

ποδοµοχλού 

 

254 

2 Πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων 

1.100 lt 

 

252 

3 Πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων 

240 lt 

40 

4 Μεταλλικοί επιδαπέδιοι 

κυλινδρικοί κάδοι 

µικροαπορριµµάτων 60 λίτρων 

 

33 

5 Κάδοι κοµποστοποίησης  

 

115 

Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς µόνο για κάποια οµάδα ειδών του 

συγκεντρωτικού προϋπολογισµού (µερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες.  

Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να καταθέσει µόνο µία. Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης 

προσφοράς µόνο για κάποια από τις οµάδες (µερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες της 

µιας οµάδας του προϋπολογισµού (εντός του ιδίου εντύπου προσφοράς που θα υποβάλλει).  

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, ανά οµάδα ειδών  του συγκεντρωτικού 

προϋπολογισµού της µελέτης. 

Σχετικά CPV 44613700-7, 44616200-3, 39234000-1 

 



Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 165.161,80 € µε Φ.Π.Α. και θα 

χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήµου. 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα του ενός (1) έτους µε ηµεροµηνία 

του χρόνου έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύµβασης την ηµεροµηνία ανάρτησης της 

υπογεγραµµένης από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 38 

παρ. 7 του Ν. 4412/2016.  
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 

του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 

ανάθεσης Δηµοσίων συµβάσεων.  

και εφόσον όλοι οι παραπάνω(α,β,γ,δ) έχουν σχετικό  αντικείµενο αντίστοιχο µε αυτό 

του διαγωνισµού.  

2. Δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό: 

α. Αυτοί οι οποίοι στερήθηκαν µε δικαστική απόφαση της ικανότητας να ασκούν το επάγγελµά 

τους. 

β. Αυτοί οι οποίοι απώλεσαν µε δικαστική απόφαση το δικαίωµα να συνάπτουν συµβάσεις µε 

τους ΟΤΑ ή να συµµετέχουν σε δηµοπρασίες των ΟΤΑ.  

γ. Αυτοί στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις προµήθειες του δηµόσιου 

τοµέα ή από τις προµήθειες του Δήµου , εφόσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ. 

3. Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, η 

νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της προηγούµενης, 

υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα µεταβολή και να προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές 

προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό.  

 

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό : 

 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   

Οι οικονοµικοί φορείς,  αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο 

«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως 

εξής: 

 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό 



πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής 

Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 

Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 

από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις 

δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις 

προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 

60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρµόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω 

της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

  Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.  

 
 

Η διενέργεια της προµήθειας εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ 125/2018 απόφαση του Δηµοτικού 

Συµβουλίου Θέρµης. 

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµ 218/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 

Δήµου. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήµατος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η 

18/04/2018 και ώρα 08.00:00 π.µ. 



Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 14/05/2018 και ώρα 15:00:00 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης από την 

υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 2.663,90 Ευρώ, όταν πρόκειται για προσφορά 

στο σύνολο του προϋπολογισµού της µελέτης (για όλες τις οµάδες ειδών). 

Το ποσό εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσοστού 2% επί της προεκτιµώµενης από την 

υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε οµάδα του προϋπολογισµού της µελέτης είναι: 

Α’ Οµάδα 1.397,00 ευρώ, Β’  Οµάδα  932,40 ευρώ, Γ’  Οµάδα 40,00 ευρώ,  Δ’ Οµάδα 99,00 ευρώ, Ε’ 

Οµάδα 195,50 ευρώ,  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ 

και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη 

σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 

ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση 

προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412)  η προθεσµία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση 

της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 

επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση 

της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για 

την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση 

παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης (πρβλ. άρθρο 361 

του ν. 4412). 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά (Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»)  µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό 
τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 

και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 

ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών (Σύµφωνα µε την παρ.3 του 

άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”). 
 



Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 

4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής 

αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ 

επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόµενη ενέργεια.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 

4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το 

άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 

περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα 

στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών 

και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) 

ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική 

προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής (η διαδικασία 

εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016). 

Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – 

Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών) . 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του 

ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών 

από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 

παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή 

διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά (πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο 

εδάφιο του ν. 4412/2016) . 

Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ 
Τηλέφωνo: 213 214 12 16 
e-mail: aepp@aepp-procurement.gr 
∆ιεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης. 
http://www.aepp-procurement.gr/ 

 



Εφόσον κάποιος συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µια ή περισσότερες 

οµάδες της προµήθειας αλλά όχι για όλες τις οµάδες των ειδών,  µπορεί να υποβάλλει 

αντίστοιχα και εγγύηση συµµετοχής ποσοστού 2% επί της προεκτιµώµενης από την υπηρεσία 

δαπάνης, εκτός ΦΠΑ από την υπηρεσία δαπάνης, για  την οµάδα ή το σύνολο των οµάδων για 

τις οποίες υποβάλει προσφορά και συµµετέχει στο διαγωνισµό. 
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (ήτοι τετράµηνη ισχύ). 

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον Εθνικό Τύπο όπως ορίζει ο νόµος. Η διακήρυξη 
και η µελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ. Κωδικός NUTS GR 122. 

Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο, http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί σε εµφανές µέρος του Δήµου Θέρµης, ενώ ολόκληρη 

η διακήρυξη θα αποσταλεί σε επιµελητήρια, συνδέσµους, επίσης θα διατίθεται η διακήρυξη και 

τα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού (µελέτη, τεχνική έκθεση, περιγραφή – προµέτρηση ειδών, 

συγγραφή υποχρεώσεων – προδιαγραφές και προϋπολογισµός,) από το διαδίκτυο στην 

επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου θέρµης, στη διεύθυνση: www.thermi.gov.gr (Ενηµέρωση – 

Διακηρύξεις). 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού : 

Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς 

φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του 

διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφοράς. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) 

ηµέρες από τη λήψη της αίτησης. 

Στοιχεία αρµοδίων υπαλλήλων: 

Αθανάσιος Κολοκυθάς και Κυριάκης Μιχάλης, τηλέφωνα 2310-478029, 2310-478027, fax 2310 

478039, e mail: s.kolokythas@thermi.gov.gr 

 
  

Ο Δήµαρχος 

 

Παπαδόπουλος θεόδωρος 

α.α.  

(Απόφαση Δηµάρχου 367/7319/6-3-17) 

 

Ο Αντιδήµαρχος 

 

   

                                                                      Τσολάκης Απόστολος 

 


