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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320  
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: info@deyak.gr  Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

Κιλκίς, 22-10-2014  

Αριθµός Πρωτοκόλλου: 2714 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 144 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

Η ∆ΕΥΑ Κιλκίς θα προβεί στη µίσθωση του υπ' αριθµό 144 αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος 
Σταυροχωρίου Κιλκίς, έκτασης 15 στρεµµάτων, που ανήκει στην ιδιοκτησία της και καλεί κάθε 
ενδιαφερόµενο, φυσικό η νοµικό πρόσωπο, να εκδηλώσει ενδιαφέρον µε σχετική οικονοµική 
προσφορά. Η µίσθωση θα ισχύει για την καλλιεργητική περίοδο 2014-2015 και συγκεκριµένα από 
1-11-2014 έως 1-11-2015. Η ελάχιστη τιµή εκκίνησης για το µίσθωµα ορίζεται στο ποσό των 20€ 
ανά στρέµµα. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέσα σε καλά σφραγισµένο 
κυρίως φάκελο, αυτοπροσώπως ή µε ταχυδροµείο, στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, 1ο Χλµ. Κιλκίς – 
Ξηρόβρυσης, έως την 29 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00µ.µ. 

Ο φάκελος προσφοράς, εξωτερικά θα αναγράφει αναλυτικά όλα τα στοιχεία του προσφέροντος 
(ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, ΑΦΜ, τηλέφωνο σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, διεύθυνση κ.λ.π.) και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' 
ΑΡΙΘΜΟ 144 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ».  
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς θα βρίσκεται ο κλειστός υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς, 
µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό µέρος του. Οι οικονοµικές προσφορές 
θα συνταχθούν επί ποινή αποκλεισµού στο «Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς» το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή.  
Θα προκριθεί η προσφορά που θα είναι η οικονοµικά συµφέρουσα. 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Επιχείρησης καθώς και στην ιστοσελίδα 
της ∆ΕΥΑΚ www.deyak.gr  από όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να την παραλαµβάνουν. 
 

Ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 

∆ηµήτριος Σισµανίδης 
∆ήµαρχος Κιλκίς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

" ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 144 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ " 

∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ   
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΙΛΚΙΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ129/2014  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 

Μίσθωση του υπ' 
αριθµό 144 
αγροτεµαχίου του 
αγροκτήµατος 
Σταυροχωρίου Κιλκίς 

Στρέµµατα 15       

 

 

 

………………………………………….. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 

Ο προσφέρων 
 
 
 
 
 
 
 

(Ονοµατεπώνυµο και σφραγίδα υπογραφόντων) 
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