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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

  
 
 
Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου 2018 
Αριθ.Πρωτ.: οικ.12594 
 

 
 

 Προς : 1.Όπως ο πίνακας  αποδεκτών 
2. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
μας. 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΠΩΛΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΥΑΘΜΟ ΚΗΠΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ  
 

Σας ενημερώνουμε ότι για την εγκατάσταση δύο (2) μηχανημάτων αυτόματων πωλητών 
αναψυκτικών, στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων Έβρου, η Υπηρεσία μας θα προβεί δια 
απευθείας ανάθεση, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/16, στην εκμίσθωση των 
χώρων που βρίσκονται ο ένας στο ρεύμα εισόδου και ο άλλος στο ρεύμα εξόδου από τη 
χώρα μας εντός του Συνοριακού Σταθμού Κήπων Έβρου. 
 
Παρακαλούμε, όσοι ενδιαφέρονται να μας αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους 
αρχικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  tss@damt.gov.gr  και στη συνέχεια έντυπα, μέχρι 
20/03/2018 και ώρα 15:00, στην διεύθυνση : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Kαθηγητή Ρωσσίδη 11, Τ.Κ:54655,  4ος όροφος, γραφείο 408. 
 
Θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά το συνημμένο σχετικό πρότυπο Οικονομικής 
προσφοράς για την εγκατάσταση δύο (2) μηχανημάτων.  

Αρχική τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος και για τις δύο θέσεις ορίζεται το 
ποσό των εξήντα  ευρώ (60,00 €).  

Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας καμία οικονομική προσφορά δεν θα γίνει δεκτή 
από την Υπηρεσία μας.  
Κριτήριο θα είναι η συνολική υψηλότερη τιμή μηνιαίως.  
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το 
Τμήμα Συνοριακών Σταθμών  με την κ. Θωμαή Βεάζογλου στο τηλέφωνο 2313309189. 

 
                                                                         Με Εν. Συντονιστή 
       Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  Οικονομικού 
 

 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  

Πίνακας αποδεκτών 
(ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ) 
 
1. COSMOCAFE Ο.Ε. 
2. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Θ.-ΜΑΚΑΚΑΣ Θ. Ο.Ε. 
3. VENDING HELLAS. 
4. EASY COFFEE 
5. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

mailto:tss@damt.gov.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του ...................................................................... κατοίκου 
(πόλη).......................................  
 
(οδός) ......................................................................... (αριθμός) ................... Τ.Κ. 
……………………… 
 
Τηλέφωνο.................................... Κινητό  …….……………... Φαξ …………………. E-
mail……………………. 
 
Προς την:  
 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
 
Ο υπογράφων ................................................... σας γνωρίζουμε ότι, για την εκμίσθωση 
δύο (2) χώρων για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πωλητών αναψυκτικών, νερού 
και τυποποιημένων προϊόντων διατροφής στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων Π.Ε. Έβρου, η μηνιαία 
οικονομική προσφορά μας, είναι: 
 
(ολογράφως) ....................................................................... ευρώ (αριθμητικά) 
........................ €. 
 
 
(Ημερομηνία)...............................                                           Σφραγίδα και  υπογραφή 
 

 


