
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Θέρµη, 03.06.2016 

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                       ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 18955 

∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ    
 
 
 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
                     ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

                                          Ο  ∆ήµαρχος  Θέρµης 
                                               διακηρύττει   ότι: 
 

  Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δηµοπρασία, η οποία θα γίνει 
την 17η του µηνός Ιουνίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 – 
09.30 π.µ. µπροστά στην αρµόδια Επιτροπή, η εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης 
συνολικού εµβαδού 203.328,46 τ.µ., που βρίσκεται στα όρια των Αγροκτηµάτων 
Θέρµης και Ταγαράδων και συνορεύει βόρεια µε τα αγροτεµάχια 1844, 1845, 1846, 
1848, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 και 1875 του Αγροκτήµατος 
Θέρµης, ανατολικά µε τα αγροτεµάχια 1051, 1052, 1053 του αγροκτήµατος Νέας 
Ραιδεστού, νότια µε τα αγροτεµάχια 245, 308, 365 και το υπόλοιπο του αγροτεµαχίου 
2 του αγροκτήµατος Ταγαράδων και δυτικά µε το υπόλοιπο του αγροτεµαχίου 2 του 
αγροκτήµατος Ταγαράδων και το υπόλοιπο του αγροτεµαχίου 1847 του 
Αγροκτήµατος Θέρµης. 

 

Η προς εκµίσθωση έκταση αποτελείται από τρία (3) τµήµατα ως εξής: 

α. τµήµα του χέρσου αγροτεµαχίου 1847 του Αγροκτήµατος Θέρµης 
(συµπληρωµατική διανοµή 1932), εµβαδού 11.094,62 τ.µ., το οποίο εµφανίζεται 
υπό στοιχεία 22-23-24-25-56-22 στο τοπογραφικό σχεδιάγραµµα που συνέταξε 
ο Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός Σπυρίδωνας Κοτσιοβός, 

β. τµήµα του χέρσου αγροτεµαχίου µε αριθ. 1847 του Αγροκτήµατος Θέρµης 
(συµπληρωµατική διανοµή 1932), εµβαδού 145.031,44 τ.µ., το οποίο 
εµφανίζεται υπό στοιχεία 39-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-6-54-5-4-
41-38-3-61-42-39 στο ίδιο παραπάνω τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, και 

γ. τµήµα του χέρσου αγροτεµαχίου µε αριθ. 2 του Αγροκτήµατος Ταγαράδων 
(οριστική διανοµή), εµβαδού 47.202,40 τ.µ., το οποίο εµφανίζεται υπό στοιχεία 
41-4-5-54-45-44-51-57-52-53-11-12-21-20-50-40-58-59-60-41 στο ίδιο 
παραπάνω τοπογραφικό σχεδιάγραµµα. 

 

Το ακίνητο που θα εκµισθωθεί θα χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση και 

εκµετάλλευση σ’ αυτό επιχειρήσεων τουριστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης 

φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές υπηρεσιών, που επιτρέπονται από το 

εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Θέρµης (Απόφαση 

66266/29.11.2013 Υπουργού ΠΕΚΑ, ΦΕΚ 451 ΑΑΠ, όπως συµπληρώθηκε µε την 

Απόφαση 10255/24.2.2014 Υπουργού ΠΕΚΑ, ΦΕΚ 84 ΑΑΠ). 

Ως προς τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης, η υπό εκµίσθωση έκταση εµπίπτει στις 

παρακάτω περιοχές κατά τµήµα: 

α. το τµήµα της έκτασης εµβαδού 11.094,62 τ.µ. του µε αριθ. 1847 αγροτεµαχίου 

του Αγροκτήµατος Θέρµης στη ζώνη ΠΕΠ∆ ∆2 «Περιοχή Ανάπτυξης 

∆ραστηριοτήτων του Πρωτογενούς Τοµέα», 

β. το τµήµα της έκτασης εµβαδού 145.031,44 τ.µ. του µε αριθ. 1847 αγροτεµαχίου 

του Αγροκτήµατος Θέρµης στη ζώνη ΕΒ1α «Περιοχή Προστασίας και 

Οικοανάπτυξης», και 
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γ. το τµήµα της έκτασης εµβαδού 47.202,40 τ.µ. του µε αριθ. 2 αγροτεµαχίου του 

Αγροκτήµατος Ταγαράδων στη ζώνη ΕΒ1α «Περιοχή Προστασίας και 

Οικοανάπτυξης». 

Στην περιοχή ΠΕΠ∆ ∆2, στην οποία βρίσκεται το παραπάνω υπό στοιχείο (α) 

τµήµα της προς εκµίσθωση έκτασης, επιτρέπεται, µεταξύ άλλων, και η δηµιουργία 

Αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Στην περιοχή ΠΕΠ∆ ΕΒ1α, στην οποία βρίσκονται τα παραπάνω υπό στοιχεία 

(β) και (γ) τµήµατα της προς εκµίσθωση έκτασης επιτρέπεται, µεταξύ άλλων, οι 

ακόλουθες χρήσεις: 

- Εγκαταστάσεις αναψυχής, µε µέγιστη επιτρεπόµενη δόµηση 600 τ.µ. 

- Ξενώνες, ξενοδοχεία και οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις, µε µέγιστο 

ύψος κτιρίων 7,50 µ., και 

- Αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς περιορισµό κτιριακού όγκου. 
 

Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι σαράντα (40) χρόνια και θα αρχίζει από την 

επόµενη ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης. 
 
Η δηµοπρασία θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της 

Θέρµης  (∆ηµοκρατίας 1, Θέρµη). 
 

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου µισθώµατος (για το 
σύνολο των εκτάσεων) ορίζεται το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ 
(€100.000,00), που θα ισχύει για τα τρία πρώτα χρόνια της µίσθωσης. Ως 
ηµεροµηνία έναρξης της µίσθωσης ορίζεται η επόµενη ηµέρα από εκείνη της 
υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης. 

Ο πλειοδότης-µισθωτής, κατά την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, θα έχει 

υποχρέωση να καταβάλει στον ∆ήµο Θέρµης το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων 

ευρώ (€800.000,00), το οποίο θα συµψηφιστεί µε τα µισθώµατα των πρώτων ετών 

της µίσθωσης, που θα θεωρούνται από τότε εξοφληµένα. 

Από τον τέταρτο χρόνο της µίσθωσης, το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται κατά 

το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους, όπως η 

αύξηση προσδιορίζεται από την αρµόδια προς τούτο Υπηρεσία. Το µίσθωµα θα 

καταβάλλεται στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου το πρώτο δεκαήµερο κάθε 

µισθωτικού έτους. 

 Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό κάθε ενδιαφερόµενος έχει 

υποχρέωση να καταθέσει στον ∆ήµο Θέρµης εγγυητική επιστολή Τράπεζας 

ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να 

περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. να έχει εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 

οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

β. να είναι συντεταγµένη στην ελληνική γλώσσα ή σε αντίθετη περίπτωση να 

συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά, αλλιώς δεν γίνεται 

αποδεκτή 

γ. να απευθύνεται προς τον ∆ήµο Θέρµης 

δ. να αναφέρει σαφώς τα στοιχεία εκείνου για τον οποίο εγγυάται και τον τίτλο της 

δηµοπρασίας, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη 

ε. να περιλαµβάνει ρητή δήλωση παραίτησης του εγγυητή από το δικαίωµα 

διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού εντός πέντε 

(5) ηµερών από την ηµέρα λήψης της σχετικής ειδοποίησης 

στ. να αναφέρει ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται µέχρι την 

ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, και 

ζ. το ποσό της εγγυητικής επιστολής. 
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Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα ισχύει µέχρι την ηµέρα υπογραφής της 

σύµβασης µίσθωσης και στη συνέχεια θα επιστραφεί στον πλειοδότη-µισθωτή και θα 

αντικατασταθεί µε άλλη εγγυητική επιστολή, ποσού ίσου µε ποσοστό δέκα τοις εκατό 

(10%) επί του επιτευχθησοµένου µισθώµατος ενός (1) έτους, για την εξασφάλιση της 

έγκαιρης και εντός των προθεσµιών που ορίζονται από τη διακήρυξη καταβολής του 

µισθώµατος. 

Πέραν της εγγυητικής επιστολής, για τη διασφάλιση της εµπρόθεσµης καταβολής 

του µισθώµατος και της πιστής τήρησης των όρων της µίσθωσης, ο µισθωτής 

υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά 

της δηµοπρασίας και θα είναι συνυπεύθυνος µε τον µισθωτή αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

 
Οι αναλυτικοί όροι της σχετικής διακήρυξης (υπ’αριθµ. 175/26.04.2016 

απόφαση   ∆ηµοτικού Συµβουλίου) βρίσκονται στο γραφείο της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου (2ο χλµ. Θέρµης – Tριαδίου, τηλ.: 2310-478036), των 
οποίων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες.   

 

                              
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

       α/α ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
  
 

   
 
  
                                           ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
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