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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

Σξ Δαραουείξ Καρράμδοαπ ποξρκαλεί κάθε εμδιατεοόμεμξ μα σπξβάλλει ποξρτξοά για ςημ 
απεσθείαπ αμάθερη, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 118 ςξσ Ν. 4412/2016, ςηπ σπηοερίαπ «σλλξγή 
πξλλαπλαριαρςικξύ σλικξύ κώμχμ υαλεπίξσ πεύκηπ» (CPV: 7700000-2) ποξϋπξλξγιρμξύ 6.837,36 € 
με ΥΠΑ. Κοιςήοιξ για ςημ αμάθερη ςηπ ρύμβαρηπ είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα από ξικξμξμική άπξφη 
ποξρτξοά βάρει ςιμήπ. 
 Οι εογαρίεπ θα εκςελερςξύμ ρύμτχμα με ςημ ρυεςική μελέςη η ξπξία εγκοίθηκε με ςημ αοιθ. 
ποχς. 88850/27-05-2021 (ΑΔΑ: Χ3Ω0ΟΡ1Τ-0ΑΝ) απόταρη Δ/μρηπ Δαρώμ Ν. Φαλκιδικήπ και θα 
ποέπει μα ξλξκληοχθξύμ μέυοι 30-06-2021. 
 Καςαληκςική ημεοξμημία παοαλαβήπ ποξρτξοώμ είμαι η 15-06-2021 και ώοα 15:00. Οι 
ξικξμξμικέπ ποξρτξοέπ καςαςίθεμςαι ρςξ Δαραουείξ Καρράμδοαπ είςε ασςξποξρώπχπ είςε με κάθε 
άλλξ ποόρτξοξ μέρξ (ςαυσδοξμείξ ή ηλεκςοξμικό ςαυσδοξμείξ ρςξ das-kas@damt.gov.gr),                                    
αλλά ποέπει μα έυξσμ τςάρει  ρςημ Τπηοερία μαπ χπ ςημ παοαπάμχ ημέοα και ώοα.  
 Η δαπάμη πξσ θα ποξκληθεί θα καλστθεί από ςιπ πιρςώρειπ ςξσ Διδικξύ Υξοέα Δαρώμ ςξσ 
ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ έςξσπ 2021, ρύμτχμα με ςημ αοιθ. ποχς. ΤΠΔΝ/ΔΠΔΠ/55544/1729/08-06-2021  
Απόταρη Τπξσογείξσ Πεοιβάλλξμςξπ και Δμέογειαπ, με ςημ ξπξία μαπ εγκοίθηκε υοημαςξδόςηρη 
6.837,36 Δσοώ. 
 Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςημ διαδικαρία ρύμαφηπ ςηπ παοξύραπ ρύμβαρηπ έυξσμ: 

 Υσρικά ή μξμικά ποόρχπα, πξσ έυξσμ άδεια αρκήρεχπ επαγγέλμαςξπ Δαρξλόγξσ ή 
Δαρξπόμξσ.  

 Δαρικξί σμεςαιοιρμξί Δογαρίαπ (ΔΑ..Δ.) 

Ο ποξρτέοχμ τξοέαπ, θα ποέπει μα σπξβάλλει μαζί με ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά ςα 
απαιςξύμεμα απξδεικςικά μέρα, πεοί μη ρσμδοξμήπ ςχμ λόγχμ απξκλειρμξύ ςχμ ρυεςικώμ άοθοχμ 
ςξσ Ν. 4412/2016 όπχπ ιρυύξσμ και ρσγκεκοιμέμα:  

1. «Αμςίγοατξ Πξιμικξύ Μηςοώξσ για γεμική υοήρη», πξσ εκδίδεςαι από ςημ αομόδια δικαρςική 
αουή, ςξ ξπξίξ έυει εκδξθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ από ςημ σπξβξλή ςξσ. Διδικά για ςα 
μξμικά ποόρχπα η σπξυοέχρη ατξοά: α) Σξσπ διαυειοιρςέπ για εςαιοίεπ E.Π.E., O.E., E.E., 
I.K.E..  β) Σξμ Διεσθύμξμςα ύμβξσλξ και όλα ςα μέλη ςξσ Δ. . για εςαιοία Α.Δ. καθώπ και 
ςα ποόρχπα ρςα ξπξία με απόταρη ςξσ Δ.. έυει αμαςεθεί ςξ ρύμξλξ ςηπ διαυείοιρηπ και 
εκποξρώπηρηπ ςηπ εςαιοείαπ.  γ) Όλα ςα μέλη ςξσ Δ. . για σμεςαιοιρμξύπ. δ) Σξμ καςά 
πεοίπςχρη μόμιμξ εκποόρχπξ, ρςιπ σπόλξιπεπ πεοιπςώρειπ μξμικώμ ποξρώπχμ. 

2. «Απξδεικςικό Δμημεοόςηςαπ για υοέη ποξπ ςξ Δημόριξ», πξσ εκδίδεςαι από ςημ Α.Α.Δ.Δ. «για 
κάθε μόμιμη υοήρη εκςόπ είρποανηπ και μεςαβίβαρηπ ακιμήςξσ», για ςξμ ξικξμξμικό τξοέα 
και για ςιπ κξιμξποανίεπ ρςιπ ξπξίεπ ρσμμεςέυει, ςξ ξπξίξ είμαι ρε ιρυύ καςά ςξμ υοόμξ 
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σπξβξλήπ ςξσ, αλλιώπ ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ αματέοεςαι υοόμξπ ιρυύξπ μα έυει εκδξθεί 
έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ από ςημ σπξβξλή ςξσ.  

3. Αρταλιρςική εμημεοόςηςα: α) «Απξδεικςικό Αρταλιρςικήπ Δμημεοόςηςαπ» πξσ εκδίδεςαι από 
ςξμ Δ.Υ.Κ.Α. «για ρσμμεςξυή ρε δημξποαρίεπ», από ςξ ξπξίξ ποξκύπςει όςι έυξσμ 
εκπληοχθεί ξι σπξυοεώρειπ ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα, όρξμ ατξοά ςημ καςαβξλή ειρτξοώμ 
κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ ρύμτχμα με ςημ ιρυύξσρα μξμξθερία (για ποξρχπική αρτάλιρη, για 
ςξ ποξρχπικό ςξσ, για ςιπ κξιμξποανίεπ πξσ ρσμμεςέυει κλπ.) πξσ είμαι ρε ιρυύ καςά ςξμ 
υοόμξ σπξβξλήπ ςξσ, αλλιώπ ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ αματέοεςαι υοόμξπ ιρυύξπ μα έυει 
εκδξθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ από ςημ σπξβξλή ςξσ. β) Τπεύθσμη Δήλχρη όςι «δεμ έυει 
εκδξθεί δικαρςική ή διξικηςική απόταρη με ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυύ για ςημ αθέςηρη 
ςχμ σπξυοεώρεώμ ςξσ όρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τόοχμ ή ειρτξοώμ κξιμχμικήπ 
αρτάλιρηπ». 

4. «Δμιαίξ Πιρςξπξιηςικό Δικαρςικήπ Υεοεγγσόςηςαπ», με ςξ ξπξίξ βεβαιώμεςαι όςι δεμ ςελξύμ 
σπό πςώυεσρη, πςχυεσςικό ρσμβιβαρμό, αμαγκαρςική διαυείοιρη, δεμ έυξσμ σπαυθεί ρε 
διαδικαρία ενσγίαμρηπ  καθώπ και  όςι ςξ μξμικό ποόρχπξ δεμ έυει ςεθεί σπό εκκαθάοιρη με 
δικαρςική απόταρη. Σξ εμ λόγχ πιρςξπξιηςικό εκδίδεςαι από ςξ αομόδιξ ποχςξδικείξ ςηπ 
έδοαπ ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα.  

5. «Γεμικό Πιρςξπξιηςικό» ςξσ Γ.Δ.ΜΗ., από ςξ ξπξίξ ποξκύπςει όςι «ςξ μξμικό ποόρχπξ δεμ 
έυει λσθεί και ςεθεί σπό εκκαθάοιρη με απόταρη ςχμ εςαίοχμ», ςξ ξπξίξ έυει εκδξθεί έχπ 
ςοείπ (3) μήμεπ ποιμ από ςημ σπξβξλή ςξσ, ρύμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, χπ κάθε 
τξοά ιρυύξσμ. Σα τσρικά ποόρχπα δεμ σπξβάλλξσμ πιρςξπξιηςικό πεοί μη θέρηπ ρε 
εκκαθάοιρη. 

6. Δκςύπχρη ςηπ καοςέλαπ «ςξιυεία Μηςοώξσ/Δπιυείοηρηπ», μέρχ ςηπ ηλεκςοξμικήπ 
πλαςτόομαπ ςηπ Α.Α.Δ.Δ. όπχπ ασςά εμταμίζξμςαι ρςξ taxisnet, για ςημ απόδεινη ςηπ μη 
αμαρςξλήπ ςχμ επιυειοημαςικώμ δοαρςηοιξςήςχμ.  

7. Τπεύθσμη Δήλχρη  όςι «δεμ ρσμςοέυξσμ ξι ρυεςικξί λόγξι απξκλειρμξύ για ςιπ πεοιπςώρειπ 
α΄, γ΄, δ΄, ε΄, ρς΄, ζ΄, η΄ και θ΄, ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Ν. 4412/2016». 
Διδικά για ςξσπ Δαρξλόγξσπ για ςημ πεοίπςχρη θ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Ν. 
4412/2016», ποξρκξμίζεςαι πιρςξπξιηςικό ςξσ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., πεοί μη διάποανηπ παοαπςώμαςξπ, 
για ςξ ξπξίξ επιβλήθηκε πειθαουική πξιμή.  

8. Τπεύθσμη Δήλχρη όςι «δεμ έυει εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ απόταρη απξκλειρμξύ, ρύμτχμα με 
ςξ άοθοξ 74 ςξσ Ν. 4412/2016».  

9. «Πιρςξπξιηςικό/Βεβαίχρη εγγοατήπ» ρςξ ξικείξ επαγγελμαςικό μηςοώξ, για ςημ απόδεινη 
ςηπ άρκηρηπ ρσματξύπ δοαρςηοιόςηςαπ με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ παοξύραπ ποόρκληρηπ, 
ετόρξμ καςά ςημ κείμεμη μξμξθερία, απαιςείςαι η εγγοατή ςξσπ για ςημ σπό αμάθερη 
σπηοερία, ςξ ξπξίξ γίμεςαι απξδεκςό ετόρξμ έυει εκδξθεί έχπ ςοιάμςα (30) εογάριμεπ 
ημέοεπ ποιμ από ςημ σπξβξλή ςξσ, εκςόπ αμ ρύμτχμα με ςιπ ειδικόςεοεπ διαςάνειπ ασςξύ, 
τέοει ρσγκεκοιμέμξ υοόμξ ιρυύξπ. 

10. Σα τσρικά ή μξμικά ποόρχπα πξσ έυξσμ άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ Δαρξλόγξσ ή 
Δαρξπόμξσ, ποξρκξμίζξσμ: α) «Άδεια Άρκηρηπ Δπαγγέλμαςξπ Δαρξλόγξσ» (Βεβαίχρη 
σμδοξμήπ Νξμίμχμ Ποξϋπξθέρεχμ Έμαονηπ Άρκηρηπ ςξσ Γεχςευμικξύ Δπαγγέλμαςξπ 
ειδικόςηςαπ Δαρξλόγξσ)  ή β)  «Άδεια Άρκηρηπ Δπαγγέλμαςξπ Δαρξπόμξσ».  

11. ε πεοίπςχρη μξμικξύ ποξρώπξσ, σπξβάλλξμςαι μξμιμξπξιηςικά έγγοατα ρύρςαρηπ και 
μόμιμηπ εκποξρώπηρηπ ειδικόςεοα: 
Α) ςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ είμαι μξμικό ποόρχπξ και εγγοάτεςαι 
σπξυοεχςικά ή ποξαιοεςικά ρςξ ΓΔΜΗ και δηλώμει ςημ εκποξρώπηρη και ςιπ μεςαβξλέπ ςηπ 
ρςξ ΓΔΜΗ: α) Για ςημ απόδεινη ςηπ μόμιμηπ εκποξρώπηρηπ, σπξβάλλει ρυεςικό 
«Πιρςξπξιηςικό Ιρυύξσραπ Δκποξρώπηρηπ» ςξσ Γ.Δ.ΜΗ., ςξ ξπξίξ ποέπει μα έυει εκδξθεί 
έχπ ςοιάμςα (30) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ από ςημ σπξβξλή ςξσ. β) Για ςημ απόδεινη ςηπ 
μόμιμηπ ρύρςαρηπ και ςχμ μεςαβξλώμ ςξσ μξμικξύ ποξρώπξσ, σπξβάλλει «Γεμικό 
Πιρςξπξιηςικό Μεςαβξλώμ» ςξσ Γ.Δ.ΜΗ., ςξ ξπξίξ ποέπει μα έυει εκδξθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ 
ποιμ από ςημ σπξβξλή ςξσ. 
Β) ςιπ λξιπέπ πεοιπςώρειπ ςα, καςά πεοίπςχρη, μξμιμξπξιηςικά έγγοατα ρύρςαρηπ και 
μόμιμηπ εκποξρώπηρηπ (όπχπ καςαρςαςικά, πιρςξπξιηςικά μεςαβξλώμ, αμςίρςξιυα ΥΔΚ, 
απξτάρειπ ρσγκοόςηρηπ ξογάμχμ διξίκηρηπ ρε ρώμα, κλπ., αμάλξγα με ςη μξμική μξοτή 
ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα), ρσμξδεσόμεμα από σπεύθσμη δήλχρη ςξσ μόμιμξσ εκποξρώπξσ όςι 
ενακξλξσθξύμ μα ιρυύξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςξσπ.  
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Σξ πλήοεπ κείμεμξ ςηπ παοξύραπ Ποόρκληρηπ θα καςαυχοηθεί ρςημ ιρςξρελίδα  ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ (http://www.damt.gov.gr/) και θα αμαοςηθεί ρςξμ 
Πίμακα Αμακξιμώρεχμ ςξσ Δαραουείξσ Καρράμδοαπ. Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ παοέυξμςαι από 
ςξσπ κ. Δλεσθέοιξ Θεξλξγίδη και κ. Άγγελξ Κξρμαδέλη, ςηλ.: 2313309979, 2313209981 & 
2374022218 καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και ώοεπ. 

 
 
 
 

υνημμένα 
1) 1. Παοάοςημα Α. Αμαλσςική Πεοιγοατή 

2. Παοάοςημα Β. Έμςσπξ Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ 

                     Mε εντολή υντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. 
                       Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
 
 
                  

Μαργαρίτα Π. Μπαχαντουριάν 
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