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Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

45146/19-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΣΔ7ΟΡ1Υ
προτάσεων, με σκοπό την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του βεβαιωμένου 
γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας 
Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
και της Υ.Α. Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/
   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της 
53 Θεσσαλονίκη (1ος όροφος, γραφείο 101γ).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
κοινοπραξίες αυτών. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, διάρκειας ενός (1) έτους
ημέρα του διαγωνισμού, ύψους 
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
η επενδυτική πρόταση αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το ύψος της εν λόγω 
εγγυητικής ορίζεται στα χίλια πεντακόσια

Σε περίπτωση που το αποτέλεσ
Γενικό Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., η διαδικασία θα επαναληφθεί στις 
Πέμπτη την ίδια ώρα και στα ίδια γραφεία.

Αντίγραφα της πρόσκλησης βρίσκονται στη 
Θράκης, Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Στρωμνίτσης 53, 542
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα www
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Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών 
επενδυτικών προτάσεων για την 
εκμίσθωση του δικαιώματος 
διαχείρισης του βεβαιωμένου 
γεωθερμικού πεδίου χαμηλής 
θερμοκρασίας 
Σιντικής, Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
(ΑΔΑ: 6ΣΔ7ΟΡ1Υ-0ΝΣ) πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών 

την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του βεβαιωμένου 
ηλής θερμοκρασίας Αγκίστρου, Δήμου Σιντικής, Περιφερειακής Ενότητας 

, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3175/2003 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, 
Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/9.11.2011.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20-9-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

όροφος, γραφείο 101γ). 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν 
γγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, διάρκειας ενός (1) έτους 

, ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €), που θα απευθύνεται στην 
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
η επενδυτική πρόταση αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το ύψος της εν λόγω 

πεντακόσια ευρώ (1.500 €). 
περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί άγονο ή δεν εγκριθεί

, η διαδικασία θα επαναληφθεί στις 18 Ιανουαρίου
την ίδια ώρα και στα ίδια γραφεία. 
Αντίγραφα της πρόσκλησης βρίσκονται στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας

ού Ελέγχου, Στρωμνίτσης 53, 54248 Θεσσαλονίκη, ενώ έχουν 
www.damt.gov.gr και στη Διαύγεια της Α.Δ.Μ.Θ.

19 Ιουλίου 2017 

Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών 
επενδυτικών προτάσεων για την 
εκμίσθωση του δικαιώματος 
διαχείρισης του βεβαιωμένου 
γεωθερμικού πεδίου χαμηλής 
θερμοκρασίας Αγκίστρου, Δήμου 
Σιντικής, Περιφερειακής Ενότητας 

Θράκης εξέδωσε την με Α.Π. 
δεσμευτικών επενδυτικών 

την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του βεβαιωμένου 
Περιφερειακής Ενότητας 

του Νόμου 3175/2003 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, 

και ώρα 12:00, στα γραφεία της 
 Θράκης, Στρωμνίτσης 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά ή 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν 
 με έναρξη ισχύος την 
θα απευθύνεται στην 

Θράκης. Σε περίπτωση που 
η επενδυτική πρόταση αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το ύψος της εν λόγω 

ή δεν εγκριθεί από τον 
Ιανουαρίου 2018, ημέρα 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-
48 Θεσσαλονίκη, ενώ έχουν 

και στη Διαύγεια της Α.Δ.Μ.Θ. 



 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.Μ.Θ. – Γραφείο 101α, στα τηλ. 2313 309153, 2313 309135,  
(fax 2310 427420)  όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 
 
 
 Ο Συντονιστής  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης 

  
  
  
 Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ 
 
 
 
 




