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ΘΔΜΑ : Ποϊρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για ςη «Μίρθχρη μηυαμήμαςξπ για ρσμςήοηρη 

ςχμ δαρικόμ αμςιπσοικόμ δοϊμχμ και λχοίδχμ ςξσ Πεοιαρςικξϋ Δάρξσπ 
Θερραλξμίκηπ, έςξσπ 2021» 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΔΗΛΩΗ ΔΝΔΙΑΥΔΡΟΝΣΟ 

 

Σξ Δαραουείξ Θερραλξμίκηπ έυξμςαπ σπϊφη: 

1. Σξμ Ν.3852/10 «Νέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ – 
Ποϊγοαμμα Καλλικοάςηπ» (ΥΔΚ Α΄ 87), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει.  

2. Σξμ Π.Δ. 142/10 «Οογαμιρμϊπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ - Θοάκηπ» (ΥΔΚ Α΄ 
235), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

3. Σξμ Ν.3871/10 (ΥΔΚ Α' 141) πεοί «Δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και εσθϋμηπ», ϊπχπ 
ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

4. Σξμ Ν.4270/14 (ΥΔΚ 143 Α/28-06-2014) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ 
(εμρχμάςχρη ςηπ Οδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) - δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ 
ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

5. Σξμ Ν.4412/16 (ΥΔΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημϊριεπ σμβάρειπ Έογχμ, Ποξμηθειόμ και Τπηοεριόμ 
(ποξραομξγή ρςιπ Οδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει και δη 
ςα άοθοα 118 και 120, ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκαμ με ςξμ Ν. 4782/2021 (ΥΔΚ 36/Α/09-03-2021) 
«Δκρσγυοξμιρμϊπ, απλξπξίηρη και αμαμϊοτχρη ςξσ οσθμιρςικξϋ πλαιρίξσ ςχμ δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ, ειδικϊςεοεπ οσθμίρειπ ποξμηθειόμ ρςξσπ ςξμείπ ςηπ άμσμαπ και ςηπ αρτάλειαπ και 
άλλεπ διαςάνειπ για ςημ αμάπςσνη, ςιπ σπξδξμέπ και ςημ σγεία» 

6. Σξμ Ν.4727/2020 (ΥΔΚ 184 Α/23-09-2020) «Ψητιακή Διακσβέομηρη (Δμρχμάςχρη ρςημ Δλλημική 
Νξμξθερία ςηπ Οδηγίαπ (ΔΔ) 2016/2102 και ςηπ Οδηγίαπ (ΔΔ) 2019/1024)- Ηλεκςοξμικέπ 
Δπικξιμχμίεπ (Δμρχμάςχρη ρςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ ςηπ Οδηγίαπ (ΔΔ) 2018/1972) και άλλεπ 
διαςάνειπ» (Κετάλαιξ ΙΑ Ψητιακή Διατάμεια- Ποϊγοαμμα Διαϋγεια, άοθοα 75-83).  

7. Σξ άοθοξ 64 ςξσ Ν. 4172/13 (ΥΔΚ Α' 167/23-07-2013) «Υξοξλξγία ειρξδήμαςξπ, επείγξμςα μέςοα 
εταομξγήπ ςξσ μ. 4046/2012, ςξσ μ. 4093/2012 και ςξσ μ. 4127/2013 και άλλεπ διαςάνειπ» 

8. Σξ Π.Δ. 54/2018 (ΥΔΚ Α’ 103/13-06-2018) «Οοιρμϊπ ςξσ πεοιευξμέμξσ και ςξσ υοϊμξσ έμαονηπ 
ςηπ εταομξγήπ ςξσ Λξγιρςικξϋ Πλαιρίξσ ςηπ Γεμικήπ Κσβέομηρηπ». 

9. Σξ Π.Δ. 80/2016 Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ διαςάκςεπ (Υ.Δ.Κ. 145/Α΄/5-8-2016). 

10.Σξ Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια έγγοατα και 
ρςξιυεία 

11.Σημ Τ.Α. 5143/2014 (ΥΔΚ Β' 3335) «Καθξοιρμϊπ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ, παοακοάςηρηπ και 

απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ 0,10% σπέο ΔΑΑΔΗΤ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, ςξ ϋφξπ ςηπ 

ξπξίαπ αμέουεςαι πλέξμ ρε 0,07%, και η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ, ποξ 

τϊοχμ και κοαςήρεχμ, κάθε αουικήπ, ρσμπληοχμαςικήπ ή ςοξπξπξιηςικήπ ρϋμβαρηπ, με καθαοή 

ανία άμχ ςχμ υιλίχμ (1.000) εσοό ποξ ΥΠΑ. 

12.Σημ ΤΑ 57654/22-5-2017 (ΥΔΚ 1781/Β’/23.5.2017) «Ρϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ 
και διαυείοιρηπ ςξσ Κεμςοικξϋ Ηλεκςοξμικξϋ Μηςοόξσ Δημξρίχμ σμβάρεχμ (ΚΗΜΔΗ) ςξσ 
Τπξσογείξσ Οικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ» 

13.Σημ Κ.Τ.Α.1191/14-3-2017 (ΥΔΚ Β’969/22-03-2017) «Καθξοιρμϊπ ςξσ υοϊμξσ, ςοϊπξσ 
σπξλξγιρμξϋ ςηπ διαδικαρίαπ παοακοάςηρηπ και απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ 0,06% σπέο ςηπ Αουήπ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
Δ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΑΩΝ 

Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ Ν. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΑΑΡΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

 ΚΑΣΑΦΩΡΗΣΔΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
 

Θερραλξμίκη  08-07-2021 
Αοιθ. Ποχς.:  135244 

 
ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΔΙΑΥΔΡΟΜΔΝΟ 
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Δνέςαρηπ Ποξδικαρςικόμ Ποξρτσγόμ (Α.Δ.Π.Π.), καθόπ και ςχμ λξιπόμ λεπςξμεοειόμ 
εταομξγήπ ςηπ παοαγοάτξσ 3, ςξσ άοθοξσ 350 ςξσ μ. 4412/2016. 

13. Σημ απϊταρη Τπξσογξϋ Δρχςεοικόμ με αοιθ. 14138/15-05-2017 (ΥΔΚ Σεϋυξπ Τ.Ο.Δ.Δ./ 250/26-
5-2017 «Διξοιρμϊπ ςξσ Ιχάμμη άββα ςξσ Κχμρςαμςίμξσ, χπ σμςξμιρςή ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 
Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ»).  

14. Σημ απϊταρη σμςξμιρςή Α.Δ.Μ.-Θ. αο. 35748/30-05-2017 (ΥΔΚ 1971 /Β΄/07-06-2017), με θέμα: 
«Αμάθερη άρκηρηπ αομξδιξςήςχμ ρε ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 
Μακεδξμίαπ - Θοάκηπ και παοξυή ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ «Με 
εμςξλή σμςξμιρςή» ρςξσπ ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμάδχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 
Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ - Θοάκηπ». 

15. Ση Μελέςη ςξσ Δαραουείξσ Θερραλξμίκηπ «Μελέςη σμςήοηρηπ και απξκαςάρςαρηπ βαςϊςηςαπ 
δαρικόμ αμςιπσοικόμ δοϊμχμ και λχοίδχμ και λξιπόμ έογχμ ποξρςαρίαπ δαρόμ πεοιξυήπ 
εσθϋμηπ Δαραουείξσ Θερραλξμίκηπ» πξσ εγκοίθηκε με ςημ σπ' αοίθμ. ποχς. 84801/25-05-2021 
(ΑΔΑ: 6Ο52ΟΡ1Τ-Σ9Ω) Απϊταρη ςξσ Αμαπληοχςή Δ/μςή Δαρόμ Θερραλξμίκηπ και ςημ απϊ ςιπ 02 
Ιξσλίξσ 2021 Σευμική Έκθερη.  

16.Σξ αο. ποχς. 132590/05-07-2021 έγγοατξ - ποχςξγεμέπ αίςημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008888329) ςξσ 
Δαραουείξσ Θερραλξμίκηπ, ϊπχπ εγκοίθηκε με ςξ σπ. αοιθμ. 133683/07-07-2021 έγγοατξ ςηπ 
Διεϋθσμρηπ Δαρόμ Θερραλξμίκηπ. 

17.Σημ σπ' αοίθμ. ΤΠΔΝ/ΔΠΔΠ/36806/1151/15-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΛ4653Π8-4ΟΨ) Απϊταρηπ ςηπ 
Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Δαρόμ & Δ.Π. ςξσ Τπξσογείξσ Πεοιβάλλξμςξπ και Δμέογειαπ «Έγκοιρη 
δέρμεσρηπ και διάθερη πίρςχρηπ ρςιπ Δαρικέπ Τπηοερίεπ ςχμ Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ για 
ςημ σλξπξίηρη έογχμ και εογαριόμ «αμςιπσοικήπ ποξρςαρίαπ και ξδξπξιίαπ» πξσ 
πεοιλαμβάμξμςαι ρςα εγκεκοιμέμα «Ποξγοάμμαςα δαρικόμ δοαρςηοιξςήςχμ για υοημαςξδϊςηρη 
απϊ ςξμ Διδικϊ Υξοέα Δαρόμ ςξσ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ έςξσπ 2021», απϊ πιρςόρειπ ςξσ Διδικξϋ 
Υξοέα Δαρόμ ςξσ Ποάριμξσ Σαμείξσ έςξσπ 2021» 

18.Σημ σπ. αοιθμ. 133683/07-07-2021 έγκοιρη ςηπ Διεϋθσμρηπ Δαρόμ Θερραλξμίκηπ για διεμέογεια 
απεσθείαπ αμάθερηπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 118 ςξσ Ν. 4412/20161 ϊπχπ ιρυϋει. 

 

Αμακξιμόμει ϊςι: 

 
ποξςίθεςαι μα ποξβεί ρε διαδικαρία αμάθερηπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 118 ςξσ Ν.4412/2016, ϊπχπ 
ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, για ςημ «Μίρθχρη μηυαμήμαςξπ για ρσμςήοηρη ςχμ δαρικόμ 
αμςιπσοικόμ δοϊμχμ και λχοίδχμ ςξσ Πεοιαρςικξϋ Δάρξσπ Θερραλξμίκηπ, έςξσπ 2021» 

Κοιςήοιξ αμάθερηπ : η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά απξκλειρςικά βάρει 
ςιμήπ (υαμηλϊςεοη ςιμή). 

Η ϋμβαρη πξσ θα σπξγοατεί θα έυει διάοκεια 3 μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ. 

Η ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη ςηπ εμ λϊγχ αμάθερηπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ 23.985,90€ 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Υ.Π.Α. 24% (19.343,47€ άμεσ Υ.Π.Α.) 

Η παοξϋρα Ποϊρκληρη αμαοςάςαι ρςξ ΚΗΜΔΗ πέμςε (5) ημέοεπ ποιμ ςημ έκδξρη και 
κξιμξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ αμάθερηπ και σπϊκειςαι ρςξσπ παοακάςχ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ : 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ 

Αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ ποϊρκληρηπ είμαι η «Μίρθχρη μηυαμήμαςξπ για ρσμςήοηρη ςχμ 
δαρικόμ αμςιπσοικόμ δοϊμχμ και λχοίδχμ ςξσ Πεοιαρςικξϋ Δάρξσπ Θερραλξμίκηπ, έςξσπ 
2021». (CPV: 43210000-8) 
Ο Αμάδξυξπ θα ποέπει μα καλϋπςει ςιπ απαιςήρειπ ςχμ Σευμικόμ Ποξδιαγοατόμ ςξσ Παοαοςήμαςξπ Ι 
και παοάλληλα μα απξδέυεςαι ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ασςέπ.  

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
Οι ποξρτξοέπ ςξπξθεςξϋμςαι μέρα ρε εμιαίξ ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ξ ξπξίξπ θα πεοιέυει ειπ 
διπλξϋμ:  
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Α) Υάκελξ Δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, με ςα ακϊλξσθα: 

 
1) Τπεϋθσμη Δήλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ Ν. 1599/1986 (Α΄75), ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, 

δίυχπ μα απαιςείςαι θεόοηρη ςξσ γμήριξσ ςηπ σπξγοατήπ ρςημ ξπξία δηλόμξμςαι ςα κάςχθι: 
 

α) Δεμ σπάουει ρε βάοξπ ςξσ αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη για ςα αδικήμαςα ςξσ άοθοξσ 
73 παο.1 ςξσ μ.4412/2016 
 (ατξοά ρςα τσρικά ποϊρχπα- μέλη ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ 
ξικξμξμικξϋ τξοέα ή έυει ενξσρία εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ. 
Διδικϊςεοα: 
 1) ρςιπ ΔΠΔ, ΙΚΔ, ΟΔ, ΔΔ, ςξσπ διαυειοιρςέπ,  
 2) ρςιπ ΑΔ ςξμ διεσθϋμξμςα ρϋμβξσλξ, ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ, καθόπ και ςα 
ποϊρχπα ρςα ξπξία με απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ έυει αμαςεθεί ςξ ρϋμξλξ ςηπ 
διαυείοιρηπ και εκποξρόπηρηπ ςηπ εςαιοείαπ,  
 3) ρςξσπ ρσμεςαιοιρμξϋπ ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ,  
 4) ρςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ, ςξμ καςά πεοίπςχρη μϊμιμξ εκποϊρχπξ) 
 
β) Δίμαι τξοξλξγικά και αρταλιρςικά εμήμεοξπ (άοθοξ 73 παο.2 μ.4412/2016). 
 
γ) Δεμ ςελεί σπϊ πςόυεσρη, δεμ έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία ειδικήπ εκκαθάοιρηπ, δεμ ςελεί σπϊ 
αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ, δεμ έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία 
πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ, δεμ έυει αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ, δεμ έυει 
σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ (ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ, αλλά ςηοεί ςξσπ 
ϊοξσπ ασςήπ) και δεμ βοίρκεςαι ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη πξσ ποξκϋπςει απϊ 
παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ (άοθοξ 73 παο.4 πεο.β 
μ.4412/2016). 
 
δ) Δίμαι εγγεγοαμμέμξπ ρςξ ξικείξ επιμεληςήοιξ (άοθοξ 75 παο.2 μ.441/2016). 
 
ε) Η ποξρτξοά ιρυϋει και δερμεϋει ςξμ σπξφήτιξ αμάδξυξ απϊ ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ και για 
60 ημέοεπ. 
 
ρς) Απξδέυεςαι αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ ποϊκληρηπ εκδήλχρηπ 
εμδιατέοξμςξπ. 

 
2) ημειόμεςαι ϊςι για ϊρα δηλόθηκαμ με ςημ αμχςέοχ Τπεϋθσμη Δήλχρη θα ζηςηθεί η 
ποξρκϊμιρη ςχμ αμςίρςξιυχμ Δικαιξλξγηςικόμ εμςϊπ ςοιόμ ημεοόμ μϊμξ απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα 
πξσ σπέβαλε ςημ ξικξμξμικϊςεοη ποξρτξοά και ποιμ ςημ έκδξρη ςηπ Απϊταρηπ Αμάθερηπ, και 
ρσγκεκοιμέμα : 
 
α) Απϊρπαρμα Πξιμικξϋ Μηςοόξσ ή ιρξδϋμαμξ έγγοατξ πξσ εκδίδεςαι απϊ αομϊδια δικαρςική ή 
διξικηςική αουή, ςα ξπξία μα έυξσμ εκδξθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσπ-  
ρςημ πεοίπςχρη μξμικόμ ποξρόπχμ ατξοά ςα τσρικά ποϊρχπα ςηπ παο.Α.1α  
 (εμαλλακςικά δσμαςή είμαι η καςάθερη επικαιοξπξιημέμηπ Τπεϋθσμη δήλχρηπ ςηπ παο. 4 ςξσ 
άοθοξσ 8 ςξσ Ν. 1599/1986- για ςα μξμικά ποϊρχπα καςαςίθεςαι απϊ ςξμ μϊμιμξ εκποϊρχπξ 
ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 79Α ςξσ μ.4412/2016), 
  
β) Υξοξλξγική και Αρταλιρςική Δμημεοϊςηςα ρε ιρυϋ καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςξσπ,  
 
γ)Απξδεικςικϊ Δγγοατήπ ρςξ ξικείξ Δπιμεληςήοιξ εμ ιρυϋ, ετϊρξμ είμαι απαοαίςηςξ. 
 
δ) υεςική εκςϋπχρη απϊ ςξ μηςοόξ ςηπ επιυείοηρηπ ρςημ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ 
Δρϊδχμ (Α.Α.Δ.Δ.) (taxisnet). 
 
ε) Λξιπά δικαιξλξγηςικά -μξμιμξπξιηςικά έγγοατα και μϊμξ για ςα μξμικά ποϊρχπα-  
 ςα μξμικά ποόρωπα θα ποέπει ποϊρθεςα μα σπξβάλλξσμ ϊλα ςα έγγοατα απϊ ςα ξπξία ποξκϋπςει 
η ρϋρςαρη και η μϊμιμη εκποξρόπηρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και η ςήοηρη ςχμ απαιςήρεχμ ςηπ 
καςά πεοίπςχρη εταομξρςέαπ μξμξθερίαπ. 
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Οι εμόρειπ και ξι κξιμξποανίεπ ποξμηθεσςόμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, μαζί με ςημ 
ποξρτξοά σπξβάλλξσμ ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά για κάθε ποξμηθεσςή πξσ ρσμμεςέυει ρςημ 
έμχρη ή κξιμξποανία.  

σγκεκοιμέμα απαιςξϋμςαι ςα μξμιμξπξιηςικά έγγοατα, απϊ ςα ξπξία ποέπει μα ποξκϋπςξσμ : 
- η μϊμιμη ρϋρςαρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα,  
- ςξ ςελεσςαίξ ςοξπξπξιημέμξ καςαρςαςικϊ, 
- ςξ/ςα ποϊρχπξ/α πξσ δερμεϋει/ξσμ μϊμιμα ςημ εςαιοία καςά ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςηπ 
απεσθείαπ αμάθερηπ (μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ, δικαίχμα σπξγοατήπ κ.λ.π.), ςσυϊμ ςοίςξι, ρςξσπ 
ξπξίξσπ έυει υξοηγηθεί ενξσρία εκποξρόπηρηπ, 
- καθόπ και η θηςεία ςξσ/ςχμ ή/και ςχμ μελόμ ςξσ ξογάμξσ διξίκηρηπ/ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ 
 
i) Για ςιπ Αμώμσμεπ Εςαιοείεπ, Εςαιοείεπ Πεοιξοιρμέμηπ Εσθύμηπ (Ε.Π.Ε.), Ιδιωςικέπ 
Κεταλαιξσυικέπ Εςαιοείεπ (Ι.Κ.Ε.), Ομόοοσθμεπ (Ο.Ε.) και Εςεοόοοσθμεπ Εςαιοείεπ και για όρα 
μξμικά ποόρωπα έυξσμ σπξυοέωρη αμακξίμωρηπ ρςξ ΓΕΜΗ χπ ακξλξϋθχπ 
 

α. Πιστοποιητικό ισχύουσας/αμαλυτικής μόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ- με ημερομημία 
έκδοσης εμτός τελευταίωμ τριάμτα εργάσιμωμ ημερώμ 
β. Γεμικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ στο οποίο θα αμαφέρομται τα σχετικά με τημ σύσταση 
στοιχεία και τις τυχόμ μεταβολές- με ημερομημία έκδοσης εμτός τελευταίου τριμήμου 

 
ii) Σςιπ λξιπέπ πεοιπςώρειπ ςα, καςά πεοίπςωρη, μξμιμξπξιηςικά έγγοατα ρύρςαρηπ και μόμιμηπ 
εκποξρώπηρηπ (όπωπ καςαρςαςικά, πιρςξπξιηςικά μεςαβξλώμ, αμςίρςξιυα ΦΕΚ, απξτάρειπ 
ρσγκοόςηρηπ ξογάμωμ διξίκηρηπ ρε ρώμα, κλπ., αμάλξγα με ςη μξμική μξοτή ςξσ ξικξμξμικξύ 
τξοέα), ρσμξδεσόμεμα από σπεύθσμη δήλωρη ςξσ μόμιμξσ εκποξρώπξσ όςι ενακξλξσθξύμ μα 
ιρυύξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςξσπ. 
 
Όλα ςα δικαιξλξγηςικά καςαςίθεμςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 80 ςξσ Ν.4412/2016. 
Δικαιξλξγηςικά πξσ εκδίδξμςαι ρε Κοάςξπ εκςϊπ Δλλάδαπ, θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή 
ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα. 
 

 Δτϊρξμ ποϊκειςαι για δημϊρια έγγοατα καςαςίθεμςαι ρε εσκοιμή τχςξαμςίγοατα ςχμ 
ποχςϊςσπχμ εγγοάτχμ ή ςχμ ακοιβόμ αμςιγοάτχμ ςξσπ και 

 Δτϊρξμ ποϊκειςαι για ιδιχςικά έγγοατα καςαςίθεμςαι ρε εσκοιμή τχςξαμςίγοατα απϊ ςα 
αμςίγοατα, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι έυξσμ επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ ή ρε απλή τχςξςσπία 
ετϊρξμ ρσμσπξβάλλεςαι σπεϋθσμη δήλχρη ρςημ ξπξία βεβαιόμεςαι η ακοίβειά ςξσπ. 

 
Δπιρημαίμεςαι ϊςι ςα χπ άμχ δικαιξλξγηςικά απξρςέλλξμςαι επιπλέξμ και ρε ηλεκςοξμική μξοτή 
ρςξ email ςξσ Δαραουείξσ Θερραλξμίκηπ, das-the@damt.gov.gr. 
 
 

Β) Φχοιρςϊ Υάκελξ Σευμικήπ Ποξρτξοάπ 

 
Για ςη μίρθχρη γίμξμςαι δεκςξί ιδιξκςήςεπ, καθόπ και υοήρςεπ μηυαμημάςχμ:  
 

Διαμξοτχςήοα γαιόμ (GRADER) με ιππξδϋμαμη 150 ΗΡ (ίππχμ) και άμχ,  
 
ϊπχπ πεοιγοάτεςαι και ρςξ Παοάοςημα Ι. 
 
Για ςημ απϊδεινη ςηπ ςευμικήπ ςξσπ ικαμϊςηςαπ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ θα ποέπει μα ποξρκξμίρξσμ 
εμςϊπ ςξσ εμ λϊγχ τακέλξσ: 

 Υχςξαμςίγοατξ ςηπ άδειαπ ςχμ μηυαμημάςχμ (µε επίδεινη ςηπ ποχςϊςσπηπ ετϊρξμ 
επιλεγεί χπ μειξδϊςηπ ξ σπξφήτιξπ). ε πεοίπςχρη πξσ ςα Σευμικά ςξιυεία δεμ 
απξςσπόμξμςαι ρςημ άδεια ςξσ μηυαμήμαςξπ, θα ποέπει μα σπξβληθεί µαζί µε ςημ άδεια 
μηυαμήμαςξπ έογξσ, ςευμική έκθερη - πεοιγοατή απϊ Μηυαμξλϊγξ ή Ηλεκςοξλϊγξ Μηυαμικϊ 
ρςημ ξπξία μα αμαγοάτξμςαι ςα ςευμικά υαοακςηοιρςικά πξσ δεμ αματέοξμςαι ρςημ άδεια. 

 Υχςξαμςίγοατξ αρταλιρςηοίξσ ρσμβξλαίξσ μηυαμήμαςξπ, ςξ ξπξίξ ποέπει μα είμαι ρε 
ιρυϋ ςημ ημέοα ςηπ καςαλσςικήπ ημεοξμημίαπ ςχμ ποξρτξοόμ. 
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 Παοαρςαςικϊ πληοχμήπ Σελόμ Φοήρηπ  Μ.Δ πξσ  μα  καλϋπςξσμ  ςημ ημεοξμημία ςηπ 
καςαλσςικήπ ημεοξμημίαπ ςχμ ποξρτξοόμ  (ρςξ  ξπξίξ  θα  αμαγοάτεςαι  ξ  αοιθμϊπ  
κσκλξτξοίαπ  ςξσ  Μ.Δ)  ή  βεβαίχρη πληοχμήπ ςξσπ απϊ ςημ αομϊδια σπηοερία. 

 Τπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Ν. 1599/86 απϊ σμεογείξ – Μηυαμξσογείξ ρυεςικά µε ςξμ υοϊμξ 
γεμικήπ επιρκεσήπ - ρσμςήοηρηπ ςξσ κιμηςήοα ςξσ μηυαμήμαςξπ. 

 Ο διαμξοτχςήοαπ θα ποέπει μα διαθέςει μηυαμιρμϊ καςαγοατήπ απϊρςαρηπ. 

 Άδεια υειοιρςξϋ/ άδειεπ υειοιρςόμ μηυαμήμαςξπ. ε πεοίπςχρη πξσ δε ρσμπίπςει ξ 
υειοιρςήπ ςξσ μηυαμήμαςξπ με ςξμ ιδιξκςήςη μηυαμήμαςξπ, επίρημξ μϊμιμξ έγγοατξ πξσ μα 
απξςσπόμεςαι η ρυέρη ρσμεογαρίαπ ςξσ υειοιρςή με ςξμ ιδιξκςήςη. 

 
Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ςξσπ υοήρςεπ μηυαμημάςχμ είμαι η έμποακςη απϊδεινη ρυέρηπ μεςανϋ 
ςξσ ποξρτέοξμςξπ και ςξσ μηυαμήμαςξπ ςξ ξπξίξ θα ποέπει μα πληοξί ςα κοιςήοια εγκσοϊςηςαπ 
ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία και μα είμαι ρε ιρυϋ, ςημ ημέοα ςηπ δημξποαρίαπ, και για 
υοξμικϊ διάρςημα ιρυϋξπ ςξσλάυιρςξμ ένι (6) μημόμ και ρε κάθε πεοίπςχρη για ϊλξ ςξ υοξμικϊ 
διάρςημα εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ.  
 

Γ) Φχοιρςϊ ρτοαγιρμέμξ Υάκελξ Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ 

 
Η ποξρτξοά θα δίμεςαι ρε εσοό (υχοίπ και ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ Υ.Π.Α.), ρϋμτχμα με ςξ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ςηπ παοξϋραπ Ποϊρκληρηπ ςξ ξπξίξ θα ποέπει μα είμαι αομξδίχπ σπξγεγοαμμέμξ και 
μα τέοει ρτοαγίδα ςηπ επιυείοηρηπ. 

Υϊοξι, ΥΠΑ, κοαςήρειπ σπέο ςοίςχμ, κάθε άλλη μξμική επιβάοσμρη καθόπ και κάθε άλλη δαπάμη μη 
οηςά καθξοιζϊμεμη απϊ ςημ παοξϋρα, επιβαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ και θα ποέπει μα έυξσμ 
ρσμσπξλξγιρθεί ρςημ ποξρτξοά ςξσ διαγχμιζϊμεμξσ. 

Ποξρτξοά πξσ θα σπεοβαίμει ςη ρσμξλική ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ 
Υ.Π.Α 24% (24.000€), θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξι Τπεϋθσμεπ Δηλόρειπ, για ςημ πεοίπςχρη ςχμ μξμικόμ ποξρόπχμ 
σπξγοάτξμςαι απϊ ςξμ μϊμιμξ εκποϊρχπξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα καςά ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 
79 Α ςξσ μ.4412/2016 και τέοξσμ ημεοξμημία σπξγοατήπ μεςά απϊ ασςήμ ςηπ ποϊρκληρηπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
Οι εμδιατεοϊμεμξι δϋμαμςαι μα καςαθέρξσμ έγγοατεπ ποξρτξοέπ, είςε ασςξποξρόπχπ, είςε δια ςξσ 
μξμίμξσ εκποξρόπξσ ςξσπ ή µε μϊμιμα ενξσριξδξςημέμξ ποϊρχπξ, είςε ςαυσδοξμικόπ, ρςημ 
ελλημική γλόρρα μέρα ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, απϊ ςημ χπ ςημ Σοίςη 13 – 07 – 2021 και όοα 
10:00π.μ. (λήνη επίδξρηπ ποξρτξοόμ). 

Οι ποξρτξοέπ ποχςξκξλλξϋμςαι ρςξ Δαραουείξ Θερραλξμίκηπ (26ηπ Οκςχβοίξσ 38-40, Σ.Κ. 54627, 
Θερ/μίκη, ςξ αογϊςεοξ μέυοι και ςημ καςαληκςική ημέοα σπξβξλήπ ποξρτξοόμ πξσ αματέοεςαι 
ρςημ παοξϋρα. Ποξρτξοά πξσ καςαςίθεςαι μεςά ςημ όοα ασςή είμαι εκποϊθερμη και επιρςοέτεςαι. 

Η έγκαιοη σπξβξλή ςχμ ποξρτξοόμ θα απξδεικμϋεςαι μϊμξ απϊ ςξμ αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ ςηπ 
Τπηοερίαπ. Η ημεοξμημία ρτοαγίδαπ ςξσ ςαυσδοξμείξσ δε λαμβάμεςαι σπϊφη, ρε πεοίπςχρη 
εκποϊθερμηπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

Πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ παοέυξμςαι καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ απϊ ςiπ Δο. Πεο. 
Κξσοάκλη (email: pkourakli@damt.gov.gr, ςηλ.:2313309047,) και κα Μαοία Πεςαλίδξσ (email: 
mpetalidou@damt.gov.gr, ςηλ.: 2313309936) ρςα γοατεία ςξσ Δαραουείξσ Θερραλξμίκηπ (Email: 
das-the@damt.gov.gr, ςηλ.: 2313309050). 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Με ςξ άμξιγμα ςξσ τακέλξσ ςηπ ποξρτξοάπ, ανιξλξγείςαι ξ τάκελξπ ςχμ Δικαιξλξγηςικόμ 
ρσμμεςξυήπ, ήςξι η ξοθϊςηςα καςάθερηπ ςηπ Τπεϋθσμηπ Δήλχρηπ και ςχμ λξιπόμ δικαιξλξγηςικόμ. 
Καςϊπιμ, ανιξλξγείςαι ξ Υάκελξπ ςηπ Σευμικήπ Ποξρτξοάπ, ετϊρξμ απαιςείςαι και με ςη ρσμδοξμή 
σπηοεριακόμ παοαγϊμςχμ ςξσ Δαραουείξσ Θερραλξμίκηπ με ειδικέπ γμόρειπ επί ςξσ αμςικειμέμξσ 
ςηπ ρϋμβαρηπ. 
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Όρεπ ποξρτξοέπ θα ανιξλξγηθξϋμ θεςικά χπ ποξπ ςα αμχςέοχ θα ρσμευίρξσμ με ςξ άμξιγμα ςχμ 
Υακέλχμ ςχμ Οικξμξμικόμ Ποξρτξοόμ ϊπξσ και θα καςαγοατξϋμ ξι ξικξμξμικέπ ποξρτξοέπ με 
τθίμξσρα ρειοά. Αμάδξυξπ αμαδεικμϋεςαι ξ ποξρτέοχμ ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική 
άπξφη ποξρτξοά απξκλειρςικά βάρει ςιμήπ (υαμηλϊςεοη ςιμή). 

Η απξρτοάγιρη ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ δϋμαςαι μα γίμει ποιμ ςξμ έλεγυξ ςχμ σπϊλξιπχμ 
δικαιξλξγηςικόμ ςχμ ξικξμξμικόμ αμαδϊυχμ.  

Δάμ η ποξρτεοϊμεμη ςιμή ςξσ μειξδϊςη (ξικξμξμικξϋ τξοέα) είμαι μικοϊςεοη απϊ ςημ αουική ςιμή 
μξμάδξπ, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςημ αμςίρςξιυη εγκεκοιμέμη μελέςη (αμχςέοχ Νξ15 ρυεςικϊ) και 
ποξκειμέμξσ μα επιςεσυθεί η μέγιρςη δσμαςή ανιξπξίηρη ςηπ υξοηγηθείραπ πίρςχρηπ δεδξμέμξσ ςχμ 
ασνημέμχμ αμαγκόμ για ρσμςήοηρη ςξσ δαρικξϋ ξδικξϋ δικςϋξσ και ςχμ αμςιπσοικόμ λχοίδχμ ςξσ 
Πεοιαρςικξϋ Δάρξσπ Θερραλξμίκηπ, ςϊςε ςξ δαραουείξ Θερραλξμίκηπ μπξοεί μα ασνήρει ςημ 
πξρϊςηςα ςχμ ςεςοαγχμικόμ μέςοχμ επέμβαρηπ μέυοι ςξσ ρσμξλικξϋ πξρξϋ ςηπ παοξϋραπ δαπάμηπ 
(ήςξι 24.000 Δσοό με Υ.Π.Α). 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Η εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ θα παοακξλξσθείςαι απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή Παοαλαβήπ, ϊπχπ ασςή 
ξοίρςηκε με ςημ σπ’ αοιθ. ποχς. 7115/16-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΑΟΡ1Τ-09Ν) Απϊταρη ςηπ Δ/μρηπ 
Δαρόμ Π.Δ. Θερραλξμίκηπ. Η Δπιςοξπή Παοαλαβήπ θα βεβαιόμει κάθε τξοά ςημ παοαλαβή ςχμ 
σπηοεριόμ και σλικόμ. 

Η ρϋμβαρη πξσ θα ρσματθεί μπξοεί μα ςοξπξπξιηθεί ρε πεοίπςχρη πξσ ρσμςοέυξσμ ξι 
ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 4412/2016 και ςξσπ ειδικϊςεοξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

     

  

Η Αμαπληοόςοια Ποξψρςαμέμη 
Δαραουείξσ Θερραλξμίκηπ 

 
 
 

Δο. ξσλςάμα Καλαψςζή 
Δαρξλϊγξπ-Πεοιβ/γξπ   Msc 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ 
 
Για ςη μίρθχρη μηυαμήμαςξπ γίμξμςαι δεκςξί ιδιξκςήςεπ, καθόπ και υοήρςεπ μηυαμημάςχμ  
 

διαμξοτχςήοα γαιόμ (GRADER) με ιππξδϋμαμη 150 ΗΡ (ίππχμ) και άμχ.  
 
Οι ξικξμξμικξί τξοείπ θα ποέπει μα έυξσμ ρυέρη με ςξ μηυάμημα καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ 
και για υοξμικϊ διάρςημα ιρυϋξπ ςξσλάυιρςξμ ένι (6) μημόμ και ρε κάθε πεοίπςχρη για ϊλξ ςξ 
υοξμικϊ διάρςημα εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ. 
 
υεςικά με ςξ μηυάμημα: 

 Να είμαι μϊμιμη η κσκλξτξοία ςξσ 

 Να είμαι ρε καλή καςάρςαρη 

 Να έυει αρταλιρςήοιξ ρσμβϊλαιξ 

 Να μπξοεί μα καςαγοάτει απϊρςαρειπ 
 
υεςικά με ςξ υειοιρςή/ υειοιρςέπ: 

 Να έυει άδεια υειοιρςξϋ αμςίρςξιυχμ μηυαμημάςχμ 

 Δτϊρξμ ςξ μηυάμημα δε υειοίζεςαι απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ ιδιξκςήςη ςξσ μηυαμήμαςξπ και ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμεογάζεςαι με άλλξ ή άλλξσπ υειοιρςέπ, θα ποέπει: 

o ξι υειοιρςέπ μα διαθέςξσμ ςημ αμςίρςξιυη άδεια υειοιρςή  
o μα σπάουει ςσπική ρυέρη ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και ςξσ 

υειοιρςή πξσ μα απξδεικμϋεςαι απϊ επίρημξ μϊμιμξ έγγοατξ (πυ. μίρθχρη ποξ ςξσ 
υοϊμξσ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ, κξιμξποανία, σπαλληλική ρυέρη/ δήλχρη ΙΚΑ-
ΔΥΚΑ, κξκ)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Τπϊδειγμα Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ 
 

 

 

Α/Α  Πξρϊςηςα Μξμάδεπ 
Σιμή 

Μξμάδξπ 
Δκςιμόμεμη δαπάμη 

(ΔΤΡΩ) 

1 
Ιρξπέδχρη καςαρςοόμαςξπ 
(εογαρία διαμξοτχςήοα) 

124.495 ς.μ. 0,032 3.983 

2 
Καθαοιρμϊπ και μϊοτχρη 
ςάτοξσ δαρικόμ 
αμςιπσοικόμ δοϊμχμ 

17.128 ς.μ. 0,650 11.133 

3 
Καθαοιρμϊπ αμςιπσοικόμ 
λχοίδχμ (ιρξπέδχρη 
καςαρςοόμαςξπ) 

110 ρςο. 32,00 3.526 

4 
Δογαρίεπ επιυχμάςχρηπ 
ςευμικόμ έογχμ 

60 κ.μ. 11,50 700 

ύνολο εκηιμώμενης δαπάνης  19.343,47 

 Έκπηωζη (%)  

Προζθορά* με ηην παραπάνω έκπηωζη (%) ηοσ 
οικονομικού αναδότοσ/ (€) 

 
*αναγράθεηαι ολογράθως και αριθμηηικά η προζθορά 

 

 

 
 

Θεζζαλονίκη .........................2021 
 

Ο Προζθέρων 

 
 

 
( θραγίδα - Τπογραθή ) 

 
 

 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & 
ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Ένησπο οικονομικής προζθοράς για ηις εργαζίες ηης 

«Μίζθωζης μητανήμαηος για ζσνηήρηζη ηων δαζικών 
ανηιπσρικών δρόμων και λωρίδων ηοσ Περιαζηικού Δάζοσς 

Θεζζαλονίκης, έηοσς 2021» 
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