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ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

         ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Π.Κ.Μ. 

∆ιακηρύττει ότι: 

 

Κατόπιν της αριθµ.2547/2018 (Α∆Α:Ω25Ε7ΛΛ-ΞΙΠ) απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., 
καλεί κάθε ενδιαφερόµενο ιδιοκτήτη ακινήτου να καταθέσει προσφορά σε δηµόσια µειοδοτική 
δηµοπρασία, που θα διενεργηθεί ενώπιον όλων των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε 

τους όρους της µε αρ.πρωτ: 541431(4571)/02-11-2018 ∆ιακήρυξης, για την ανάδειξη εκµισθωτή για τη 

στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας Γουµένισσας, της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Κιλκίς, του Ν. Κιλκίς. 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν φάκελο ενδιαφέροντος µε τα στοιχεία που αναλυτικά 

περιγράφονται στην ∆ιακήρυξη, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών 

από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας στον τοπικό Τύπο, ήτοι έως και την 27-11-2018, στο Τµήµα 
Προµηθειών της Π.Ε. Κιλκίς, Αν. Παπανδρέου 3,Τ.Κ.61100, 1

ος
 όροφος, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες, µε τον τίτλο:«∆ιενέργεια ανοιχτής επαναληπτικής µειοδοτικής δηµοπρασίας για την ανάδειξη 

εκµισθωτή µισθώµατος για τη στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας Γουµένισσας, της 

∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Κιλκίς». 
Οι διατάξεις που διέπουν τη δηµοπρασία και τη σχετική σύµβαση µίσθωσης είναι αυτές του Π.∆. 242/96, 
του Π.∆.34/95, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και όσες αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη. 
Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης. 

Το προσφερόµενο για µίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στη Γουµένισσα του Ν.Κιλκίς, να έχει 
συνολικό εµβαδόν χώρων περίπου 60τ.µ, να είναι ισόγειο (ευάερο και ευήλιο), µε δύο γραφεία (τα οποία 
να έχουν θέρµανση, δίκτυο υπολογιστών και τηλεφωνικό κέντρο), µία τουαλέτα και πρόσβαση διάβασης 
για ΑΜΕΑ και τέλος να έχει αποθηκευτικό χώρο. Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό 
µίσθωση ακινήτου περιγράφονται  αναλυτικά στη ∆ιακήρυξη. 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν: 
1)Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στη δηµοπρασία αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος, ποσού 

200,00€ και πρέπει να απευθύνεται προς την «Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ» για συµµετοχή στον 
διαγωνισµό µίσθωσης ακινήτου:«για τη στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας Γουµένισσας Ν. 
Κιλκίς». 
2) Επίσης θα πρέπει να προσκοµίσουν και τα λοιπά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που προβλέπουν οι 
κείµενες διατάξεις για τη συµµετοχή στις δηµοπρασίες µίσθωσης ακινήτων και αναφέρονται λεπτοµερώς 
στη διακήρυξη της δηµοπρασίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών της 
Π.Ε. Κιλκίς, Αν. Παπανδρέου 3, 1

ος
 όροφος, τηλ. 2341350157, ή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, http://kilkis.pkm.gov.gr.  

 
 
 
 
 

 
                            Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ  

                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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