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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 2/2023 
Τίτλος «Διενέργεια προληπτικού εργαστηριακού 
ελέγχου των εργαζομένων του Δήμου Θέρμης με 
Μοριακό Έλεγχο RT-PCR  ή αντιγονικού τεστ rapid 

test» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.296,00€  
 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
- Τεχνική Έκθεση  
- Τεχνικές Προδιαγραφές 
- Προμέτρηση 
- Ειδικοί Όροι 
- Γενικοί Όροι 
- Προϋπολογισμός 
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
- Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Αριθμός Μελέτης: 2/2023 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Υπηρεσία: Διενέργεια προληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου των εργαζομένων 
του Δήμου Θέρμης με Μοριακό Έλεγχο RT-

PCR  ή αντιγονικού τεστ rapid test 
Προϋπολογισμός: 12.296,00€ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Λαμβάνοντας υπόψη: 
- τα επιδημιολογικά δεδομένα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα  
- την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας 
- την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος 
- το πλήθος των δημοτικών εγκαταστάσεων αλλά και τον μεγάλο αριθμό των εργαζομένων 

στο Δήμο και των πολιτών    που εξυπηρετούνται, 
- Τις διατάξεις του άρθρου 94 “Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων” του Ν. 3852/2010 “Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010). 

- Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020).  

- Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (ΦΕΚ Α΄ 64/14.03.2020).  

- Το Α.Π.94243/09.03.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού 
Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2». 

- Το Α.Π.Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/09.03.2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα 
προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 σε χώρους εργασίας».   

- Την Δ1α/ΓΠ.οικ.48967/31.7.2020 (ΦΕΚ Β’ 3162/31.7.2020), Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & 
Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, 
και Εσωτερικών: “Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς 
χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID – 19”.  

- Την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠοικ/51352/14.8.2020, (ΦΕΚ Β’ 3430/14.8.2020) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Εθνικής Άμυνας, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, 
Μετανάστευσης & Ασύλου: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176/6.8.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή 
του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19”, (B’3330). 
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Και με γνώμονα την επίτευξη και διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Δήμου Θέρμης, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid - 19 και υπό 
το πρίσμα των νέων δεδομένων, συντάχθηκε η παρούσα μελέτη, η οποία αφορά στη διενέργεια 
προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου των εργαζομένων του Δήμου Θέρμης. 

Η ανάθεση υπηρεσιών αφορά τη διενέργεια τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού σε 
απασχολούμενους με κάθε σχέση εργασίας στον Δήμο Θέρμης, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά 
της διασποράς του Κορωνοϊού Covid -19. 

Η παρεχόμενη υπηρεσία ορίζεται σε άμεση εργαστηριακή διερεύνηση και διάγνωση προσωπικού 
του Δήμου Θέρμης σε πρώτη φάση και κατόπιν σε προσωπικό με υποψία λοίμωξης από το νέο 
κορωνοϊό SARS-COV-2 ή διαπιστωμένο κρούσμα ή ενδείξεις νόσου. 

Η διενέργεια προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου προτείνεται σε πρώτη φάση  για όλους  τους 
εργαζόμενους και σε δεύτερο χρόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποια λοίμωξη ή 
διαπιστωμένο κρούσμα ή ενδείξεις της νόσου σε εργαζόμενο, με  δυνατότητα εκ νέου 
διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου στον εργαζόμενο και στους λοιπούς απασχολούμενους της 
ίδιας δομής – υπηρεσίας. 

Στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης  

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 12.296,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6495.010 με τίτλο «Κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών (Προμήθειες –Υπηρεσίες) για τον περιορισμό διασποράς του COVID-19» του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2023. 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV): 85100000-0 Υγειονομικές υπηρεσίες. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως 31-12-2023.Παράταση της 
σύμβασης προβλέπεται κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Δεν υπάρχει υποχρέωση εξάντλησης του συνολικού αριθμού των προς διενέργεια τεστ 
ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού covid 19 σε περίπτωση επίσημης λήξης της πανδημίας του 
κορονοϊού και έλλειψης ανάγκης ελέγχου κρουσμάτων. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά τμηματικά, ανάλογα των εργαστηριακών 
αποτελεσμάτων, με την υποβολή όλων των νόμιμων δικαιολογητικών και τη σύνταξη του 
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
Ν.4412/2016. 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θέρμη 10-1-2023 

Θέρμη 10-1-2023 Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
  
  

Μαρία Κώνστα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ 
ΔΕ Διοικητικός ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Αριθμός Μελέτης: 2/2023 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Υπηρεσία: Διενέργεια προληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου των εργαζομένων 
του Δήμου Θέρμης με Μοριακό Έλεγχο RT-

PCR  ή αντιγονικού τεστ rapid test 
Προϋπολογισμός: 12.296,00€ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει: 
 να ασκεί επάγγελμα συναφές υγειονομικών υπηρεσιών, 
 να διαθέτει άδεια ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου ή να καταθέσει την άδεια 

συνεργαζόμενου ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου και το αντίστοιχο ιδιωτικό 
συμφωνητικό. 

Η ανίχνευση και ταυτοποίηση του ιού θα πραγματοποιείται είτε με τον Μοριακό Έλεγχο RT-PCR 
που σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, αποτελεί σε αυτή τη φάση, την πιο έγκυρη μέθοδο για 
την ανίχνευση του νέου κορωνοϊού SARS-COV-2 που προκαλεί την νόσο COVID-19, είτε με 
αντιγονικό τεστ RAPID TEST. 

Ο ανάδοχος θα κατευθύνεται για την διενέργεια ελέγχων από το κέντρο covid του Δήμου Θέρμης. 

Για την εξέταση θα πραγματοποιείται λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ από κατάλληλο προσωπικό. 

Το αποτέλεσμα της εξέτασης δύναται να είναι θετικό ή αρνητικό. Σε περίπτωση αμφίβολου 
αποτελέσματος θα γίνεται επανέλεγχος. 

Τα δείγματα θα λαμβάνονται με ευθύνη του αναδόχου είτε σε χώρο του Δήμου, είτε σε χώρο του 
αναδόχου από εξειδικευμένο προσωπικό σε μέρα και ώρα που θα ορίζεται σύμφωνα με τις 
ανάγκες του Δήμου. Η διενέργεια των ελέγχων στο χώρο του Δήμου θα γίνεται κατόπιν 
προγραμματισμένων ραντεβού τουλάχιστον 24 ώρες πριν και ο Δήμος θα αποστέλλει ονομαστική 
κατάσταση με τον αριθμό ατόμων που πρόκειται να εξετασθούν πριν από την προγραμματισμένη  
δειγματοληψία. Η διενέργεια των ελέγχων για μεμονωμένα περιστατικά στο χώρο του αναδόχου 
θα γίνεται μετά από ενημέρωση από το Δήμο και σε ωράριο λειτουργίας του Δήμου. 

Η συλλογή, συντήρηση, η συσκευασία και η μεταφορά των κλινικών δειγμάτων θα γίνεται από 
εκπαιδευμένο προσωπικό και με βάση τις πλέον πρόσφατες οδηγίες εργαστηριακής διερεύνησης 
για το νέο κορωνοϊό. 

Τα αποτελέσματα, θα γνωστοποιούνται στον εργαζόμενο (λαμβάνοντας κάθε μέτρο για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων) και σε περίπτωση που κάποιο δείγμα είναι θετικό, θα 
ενημερώνεται ο Δήμος  Θέρμης για περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση των θετικών αποτελεσμάτων μέσω του ΙΔΙΚΑ   

Ο ανάδοχος θα παραδίδει βεβαίωση ελέγχου/ου  αριθμού των ελεγχόμενων δειγμάτων ανά μήνα 
στην αρμόδια Επιτροπή ή υπηρεσία του Δήμου Θέρμης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη για τη 
σύνταξη του πρωτοκόλλου σύμφωνα με το ν.4412/2016. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος θα πρέπει: 

 να ασκεί επάγγελμα συναφές υγειονομικών υπηρεσιών, 
 να διαθέτει άδεια ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου ή να καταθέσει την άδεια 

συνεργαζόμενου ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου και το αντίστοιχο ιδιωτικό 
συμφωνητικό. 

 Για την εξέταση θα πραγματοποιείται λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 Η διαδικασία λήψης και μεταφοράς των δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση των θετικών αποτελεσμάτων. 
 Ο ανάδοχος θα παραδίδει βεβαίωση ελέγχου/εξέτασης του αριθμού των ελεγχόμενων 

δειγμάτων ανά μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θέρμης, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη για τη σύνταξη του πρωτοκόλλου σύμφωνα με το ν.4412/2016. 

 Ο ανάδοχος θα κατευθύνεται για την διενέργεια ελέγχων από το κέντρο covid του Δήμου 
Θέρμης 

 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θέρμη 10-1-2023 
Θέρμη 10-1-2023 Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  
  

Μαρία Κώνστα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ 
ΔΕ Διοικητικός ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Αριθμός Μελέτης: 2/2023 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Υπηρεσία: Διενέργεια προληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου των 
εργαζομένων του Δήμου Θέρμης με 

Μοριακό Έλεγχο RT-PCR  ή αντιγονικού 
τεστ rapid test 

Προϋπολογισμός: 12.296,00€ 
 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 
 

Α/Α Είδος Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα 

1 
Διενέργεια Μοριακού Ελέγχου με Real Time 
PCR, (Real Time-Polymerase Chain Reaction), 

για την ανίχνευση του νέου κορωνοϊού 
τμχ 200 

2 Διενέργεια Test Αντιγόνου Rapid-test για την 
ανίχνευση του νέου κορωνοϊού τμχ 1200 

 
 

Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς υπέρβαση του 
προϋπολογισμού της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θέρμη 10-1-2023 

Θέρμη 10-1-2023 Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
  
  

Μαρία Κώνστα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ 
ΔΕ Διοικητικός ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 
Αριθμός Μελέτης: 2/2023 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Υπηρεσία: Διενέργεια προληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου των 
εργαζομένων του Δήμου Θέρμης με 

Μοριακό Έλεγχο RT-PCR  ή αντιγονικού 
τεστ rapid test 

Προϋπολογισμός: 12.296,00€ 
   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ.     
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Διενέργεια Μοριακού Ελέγχου με Real Time 
PCR, (Real Time-Polymerase Chain Reaction), 

για την ανίχνευση του νέου κορονοϊού 
τμχ 200 28,00 € 5.600,00 € 

2 Διενέργεια Test Αντιγόνου Rapid-test για την 
ανίχνευση του νέου κορονοϊού τμχ 1200 5,00 € 6.000,00 € 

        ΜΕΡ. ΣΥΝ 11.600,00 € 

        ΦΠΑ 6% 696,00 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 12.296,00 € 
 

     
Θέρμη, 19/01/2023 Θέρμη, 19/01/2023 Θέρμη, 19/01/2023 

Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Ο Αν. Προϊστάμενος 
 του τμήματος της Διεύθυνσης 
   
   
   

Κανελλία Χαραμόγλου Αθανάσιος Κολοκυθάς Θεοφάνης Τσαπικούνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 
Αριθμός Μελέτης: 2/2023 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Υπηρεσία: Διενέργεια προληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου των 
εργαζομένων του Δήμου Θέρμης με 

Μοριακό Έλεγχο RT-PCR  ή αντιγονικού 
τεστ rapid test 

Προϋπολογισμός: 12.296,00€ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ.     
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Διενέργεια Μοριακού Ελέγχου με Real Time 
PCR, (Real Time-Polymerase Chain Reaction), 

για την ανίχνευση του νέου κορονοϊού 
τμχ 200   

2 Διενέργεια Test Αντιγόνου Rapid-test για την 
ανίχνευση του νέου κορονοϊού τμχ 1200   

        ΜΕΡ. ΣΥΝ  

        ΦΠΑ 6%  

        ΣΥΝΟΛΟ  
                                                                                    
                                                

                                                                                                        
Θέρμη, 19/01/2023 Θέρμη, 19/01/2023 Θέρμη, 19/01/2023 

Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Ο Αν. Προϊστάμενος 
 του τμήματος της Διεύθυνσης 
   
   
   

Κανελλία Χαραμόγλου Αθανάσιος Κολοκυθάς Θεοφάνης Τσαπικούνης 
                                                                             
 

                                                                    Θέρμη …/…/2023                                                            
                                                                 Ο Προσφέρων 

 
 

                                                                                                         Υπογραφή/Σφραγίδα 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
Κολοκυθάς Αθανάσιος  
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