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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Αριθμ. 2/2022  

 
Η Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Μακεδονίας –Θράκης, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα των 
σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, εκμίσθωσης χώρων (επτά (7) θέσεις στο ρεύμα εισόδου 
στη χώρα στη χώρα ) για λειτουργία  εκτελωνιστικών γραφείων στο Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων 
Π.Ε. Κιλκίς, για πέντε (5) έτη.  
Βάση καθορισμού του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ 
(550,00 €) ανά θέση. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα προσφορών: Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, 15.00΄  
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 29 Ιουλίου 202, 11.00΄, στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκησης  Μακεδονίας - Θράκης, Καθ. Ρωσίδη 11, τ.κ. 546 55 Θεσσαλονίκη. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, με 
αντικείμενο δραστηριότητας εκτελωνιστικές εργασίες, (σύμφωνα με την βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επιμελητήριο). 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα 
νομοθεσία και να ανταποκρίνονται στους όρους που αναγράφονται στη Διακήρυξη. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδικοί Όροι, 
Παραρτήματα), στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας - Θράκης,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και 
την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022.  
Η διακήρυξη, με τα σχετικά Παραρτήματα, παρέχονται επίσης ελεύθερα και από το δικτυακό τόπο 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης  http://www.m-t.gov.gr  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής η οποία βάση καθορισμού 
του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων πενήντα  ευρώ (550,00 €), 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη παρέχονται από το γραφείο του Τμήματος 
Συνοριακών Σταθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, οδός Καθ. Ρωσίδη 
11, Τ.Κ. 546 55 Θεσσαλονίκη, στο τηλέφωνο 2313309189-190, email: tss@damt.gov,gr. Αρμόδιος 
υπάλληλος Γεώργιος Κασούδης. 
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