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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  Αριθμ. 2/2016  

 
Η Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ – Σκήκα πλνξηαθώλ ηαζκώλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  
Μαθεδνλίαο –Θξάθεο, πξνθεξύζζεη Γεκόζην Αλνηθηό Πιεηνδνηηθό Γηαγσληζκό, κε ην ζύζηεκα ησλ 
ζθξαγηζκέλσλ έγγξαθσλ πξνζθνξώλ, εθκίζζσζεο ρώξσλ (ηξείο ζέζεηο ζην ξεύκα εηζόδνπ θαη 
επηά ζέζεηο ζην ξεύκα εμόδνπ από ηε ρώξα) γηα ιεηηνπξγία  εθηεισληζηηθώλ γξαθείσλ ζην 
πλνξηαθό ηαζκό Δπδώλσλ Π.Δ. Κηιθίο, γηα πέληε (5) έηε.  
Βάζε θαζνξηζκνύ ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο νξίδεηαη ην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ επξώ (300,00 €) αλά 
ζέζε. 
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 28 Μαξηίνπ 2016 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11.00 (ιήμε επηδόζεσο 
πξνζθνξώλ) ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζεο  Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Καζ. Ρσζίδε 11, η.θ. 546 55 
Θεζζαινλίθε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α΄) «Καλνληζκόο 
Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ». 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θάζε κνξθήο, κε 
αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο εθηεισληζηηθέο εξγαζίεο, (ζύκθσλα κε ηελ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
νηθείν επηκειεηήξην). 
Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα πιεξνύλ όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ (Γηαθήξπμε, Δηδηθνί Όξνη, 
Παξαξηήκαηα), ζηα γξαθεία ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθνύ – Σκήκα πλνξηαθώλ ηαζκώλ ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  Μαθεδνλίαο - Θξάθεο,  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, κέρξη θαη 
ηελ Παξαζθεπή, 18 Μαξηίνπ 2016.  
Η δηαθήξπμε, κε ηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηα, παξέρνληαη επίζεο ειεύζεξα θαη από ην δηθηπαθό ηόπν 
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο  http://www.damt.gov.gr  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ύςνπο 5% ηνπ 
ειάρηζηνπ νξίνπ πξνζθνξάο, ππνινγηδόκελν γηα νιόθιεξε ηε κηζζσηηθή πεξίνδν, ήηνη: 300,00 € × 
60 κήλεο × 5 % = 900,00 € θαη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ δώδεθα (12) κελώλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο 
ηνπ δηαγσληζκνύ.  
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαθήξπμε παξέρνληαη από ην γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο 
πλνξηαθώλ ηαζκώλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο –Θξάθεο, νδόο Καζ. Ρσζίδε 
11, Σ.Κ. 546 55 Θεζζαινλίθε, ζην ηειέθσλν 2313309189, fax επηθνηλσλίαο 2313309125, email: 
thovea@damt.gov,gr. Αξκόδηα ππάιιεινο Βεάδνγινπ Θσκαή. 
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