
                          
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                           Κιλκίς   09/09/2022 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
         ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Π.Κ.Μ. 

Διακηρύττει ότι: 
 

Κατόπιν της αριθμ.1125/6-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΞΖ7ΛΛ-Υ3Π) 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: 638899(3643)/09-09-2022 Διακήρυξης, για την ανάδειξη 
εκμισθωτή για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση τριών (3) Συμβούλων Εκπαίδευσης και τριών (3) 
Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Δράσεων (Πληροφορικής, Φυσικής Αγωγής, Σχολικών δραστηριοτήτων) με 
ευχέρεια υποδοχής επισκεπτών. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν φάκελο ενδιαφέροντος με τα στοιχεία που αναλυτικά 
περιγράφονται στην Διακήρυξη, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών 
από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό Τύπο, ήτοι έως και την Δευτέρα 03 
Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Κιλκίς, Αν. Παπανδρέου 3,Τ.Κ.61100, 
1ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με τον τίτλο:« Διενέργεια ανοιχτής μειοδοτικής 
δημοπρασίας για την ανάδειξη εκμισθωτή για την μίσθωση ακινήτου προς στέγαση τριών (3) 
Συμβούλων Εκπαίδευσης και τριών (3) Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Δράσεων (Πληροφορικής, 
Φυσικής Αγωγής, Σχολικών δραστηριοτήτων) με ευχέρεια υποδοχής επισκεπτών». 
 
Οι διατάξεις που διέπουν τη δημοπρασία και τη σχετική σύμβαση μίσθωσης είναι αυτές του Π.Δ. 
242/96, του Π.Δ.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 στην πόλη του Κιλκίς, να έχει συνολικό 
εμβαδόν χώρων τουλάχιστον 45τ.μ, ευάερο και ευήλιο, να διαθέτει έξι (6) θέσεις εργασίας με 
ευχέρεια υποδοχής επισκεπτών, τριών (3) Συμβούλων Εκπαίδευσης και τριών (3) Υπευθύνων 
Εκπαιδευτικών Δράσεων (Πληροφορικής, Φυσικής Αγωγής, Σχολικών δραστηριοτήτων). Ο χώρος αυτός 
θα πρέπει να έχει συνολικό εμβαδόν περίπου 45 τ.μ. και να βρίσκεται όσο το δυνατόν σε μικρότερη 
απόσταση από τα κεντρικά γραφεία της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς (Αγίου 
Γεωργίου 1) για την ομαλότερη λειτουργία της Διεύθυνσης.  
 
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 μίσθωση ακινήτου προς στέγαση τριών (3) Συμβούλων 
Εκπαίδευσης και τριών (3) Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Δράσεων (Πληροφορικής, Φυσικής Αγωγής, 
Σχολικών δραστηριοτήτων) με ευχέρεια υποδοχής επισκεπτών». 
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. 

ΑΔΑ: 91ΗΩ7ΛΛ-ΔΑΡ



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών 
της Π.Ε. Κιλκίς, Αν. Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, τηλ. 2341350157, ή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, http://kilkis.pkm.gov.gr.  
 
 
 

                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

 

                ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ ΑΘΗΝΑ 
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