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ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15304/13-05-2020

Ο Δήμος Θέρμης διακηρύσσει ότι προκειμένου να μισθώσει  τρία (3) τεμάχια γης τουλάχιστον 100 τ.μ.
έκαστο για  την  υποστήριξη  των  δραστηριοτήτων  των  Νηπιαγωγείων  Βασιλικών  στην  Κοινότητα
Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, για πέντε (5) έτη, με μειοδοτική φανερή προφορική Δημοπρασία καλεί
τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που
περιλαμβάνεται  στην  σχετική  Διακήρυξη  (σελ.  6)  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο  μαζί  με  τα
δικαιολογητικά  συμμετοχής  του  άρθρου  7  της  Διακήρυξης, μέσα  σε  προθεσμία  είκοσι  (20)
ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευσή της, δηλαδή από  13-05-2020 έως 02-06-2020 & ώρα 14:00,
στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη, ΤΚ 57001, τηλ 2313-300-700, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες της υπηρεσίας.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Τα  προσφερόμενα  ακίνητα  θα  πρέπει  να  πληρούν  τους  όρους  που  περιγράφονται  στο  Άρθρο  1  της
Διακήρυξης, ήτοι: 
Σύμφωνα με το από 06/02/2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας,
Πολιτισμού & Εθελοντισμού, στα Βασιλικά λειτουργούν 2 Νηπιαγωγεία με δυναμικότητα 56 παιδιών, εντός
του οικισμού της Κοινότητας Βασιλικών, στην ανατολική πλευρά αυτού, σε δημοτικό χώρο.
Όμορα με τα δύο νηπιαγωγεία υπάρχει ο Βρεφονηπιακός Σταθμός και δημοτικό κτίριο το οποίο στεγάζει το
Ειρηνοδικείο, το Τμήμα Ασφαλείας Θέρμης και αίθουσες πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Π.Α.Θ.. Το
σύνολο  των  παραπάνω  δραστηριοτήτων  δημιουργούν  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της  ημέρας  μεγάλο
κυκλοφοριακό φορτίο και αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση πεζών και οχημάτων.
Για την εκτόνωση του κυκλοφοριακού φορτίου και την δημιουργία συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης των
μικρών παιδιών και των κηδεμόνων τους, χρειάζεται επί πλέον ελεύθερος χώρος του υφιστάμενου δημοσίου
χώρου.
Η  Αντιδημαρχία  Παιδείας  και  η  Α΄  Βάθμια  Σχολική  Επιτροπή  που  έχουν  την  ευθύνη  της  ασφαλούς
λειτουργίας των σχολείων, επιθυμούν την μίσθωση, για πέντε (5) έτη, ελεύθερου χώρου στην περιοχή, ήτοι
τριών  (3)  τεμαχίων  γης  τουλάχιστον  100  τ.μ.  έκαστο  για  την  υποστήριξη  των  δραστηριοτήτων  των
Νηπιαγωγείων Βασιλικών στην Κοινότητα Βασιλικών του Δήμου Θέρμης.

Η  μίσθωση  θα  διαρκέσει  πέντε  (5) έτη,  αρχομένη  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  του  πρωτοκόλλου
Παράδοσης -Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Στον  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτά  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  καταθέτοντας  αίτηση  συμμετοχής  με  τα
δικαιολογητικά  συμμετοχής  που  αναφέρονται  στα  Άρθρα  6  και  7  της  Διακήρυξης.  Η  συμμετοχή  στη
Δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης.  Τα ακίνητα
θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην Διακήρυξη. 

ΑΔΑ: ΨΝ11ΩΡΣ-ΚΑΣ



Στη συνέχεια, οι προσφορές ενδιαφέροντος που θα κατατεθούν στο Δήμο εμπρόθεσμα, αποστέλλονται από
το Γραφείο Προμηθειών στην Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981,  προκειμένου η τελευταία  με
επιτόπια έρευνα, να κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά
πληρούν τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10)
ημερών από της λήψης των προσφορών. Η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία, η
οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. 
Τέλος,  ο  Δήμαρχος  ορίζει  ημέρα  και  ώρα  διεξαγωγής  της  Δημοπρασίας,  καλώντας  με  αποδεικτικό,  να
λάβουν μέρος σ΄ αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της
πρώτης φάσης. 
 
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να λαμβάνουν  αντίγραφο  της  Διακήρυξης  στον  δικτυακό τόπο του  Δήμου
Θέρμης, στη διεύθυνση www.thermi.gov.gr , και μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης
υποβολής των προσφορών από  τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, τις εργάσιμες
ημέρες  και  ώρες,   Γραφείο  Προμηθειών,  2ο  χλμ  Θέρμης-Τριαδίου,  Τ.Κ.:57001,  αρμόδια  υπάλληλος:
Τσολάκη Χρυσάφω, τηλ. 2310-478-035/047, email: c.tsolaki@thermi.gov.gr. 
Τα  τεύχη  της  Διακήρυξης  θα  αναρτηθούν  στον  δικτυακό  τόπο  του  Δήμου  Θέρμης,  στη  διεύθυνση
www.thermi.gov.gr και στη διεύθυνση diavgeia.gov.gr.
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