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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
« ΣΙΝΤΙΚΗ» ΔΑΕ 
                                                                                                                 Σιντική, 10/02/2014 

Αριθμό Πρωτοκ. 30 
 
 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αξιοποίηση – ανακαίνιση – 
επέκταση των ιαματικών πηγών Σιδηροκάστρου 

 
Ο Πρόεδρος 

της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ και 
διακριτικό τίτλο «ΣΙΝΤΙΚΗ» ΔΑΕ 

Διακηρύσσει ότι 
Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός 

δημοτικού ακινήτου επιφανείας 211.169,03 τ.μ., όπου βρίσκονται οι ιαματικές πηγές 
Σιδηροκάστρου με 12 κτίρια (ξενοδοχεία, εστιατόριο, αίθουσες υδρομασάζ κ.λ.π.) στη θέση 
Θερμοπηγή της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής για τη λειτουργία, 
αξιοποίηση και εκμετάλλευση του ακινήτου και των ιαματικών πηγών και των λοιπών 
ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων με υποχρέωση ο ανάδοχος 
Α) Να ανεγείρει, κατασκευάσει και εξοπλίσει νέες εγκαταστάσεις  
Β) Να αποπερατώσει,  ανακατασκευάσει και εξοπλίσει: 
α) το ημιτελές  ξενοδοχείο 
β)  το υδροθεραπευτήριο  « θερμαλία  πηγή»  και τις εκεί υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις  
Γ) Να ανακαινίσει το σύνολο των  παλαιών κτιρίων και εγκαταστάσεων και  
Δ) Να διαμορφώσει, αξιοποιήσει και καλλωπίσει τον περιβάλλοντα χώρο 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη 
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς( κατώτερο ετήσιο  μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 

εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€) και ποσοστό 5% επί του ετησίου κύκλου εργασιών για 
πάνω από το 1.000.000 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιντικής 
που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 34 στην πόλη του Σιδηροκάστρου,  ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού την 26-3-2014, ημέρα Τέταρτη  από ώρα 10:00-15:00 
όπου θα κατατεθούν οι φάκελοι της δημοπρασίας και θα ανοιχθούν ενώπιον όλων στην ίδια 
συνεδρίαση.  
Ειδικότερα από τις  10:00-12:00 θα κατατίθενται οι φάκελοι και 12:00-15:00 θα ανοιχθούν οι 
φάκελοι και θα ανακηρυχθούν οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στην ανοιχτή πλειοδοτική 
δημοπρασία. 

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό 10% του ορίου προσφοράς ήτοι 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000€) αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
δανείων. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στα γραφεία της  Σιντικής ΔΑΕ στον 3ο 
όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου ,Ελ. Βενιζέλου 34 Σιδηρόκαστρο Ν. Σερρών από την αρμόδιο 
υπάλληλο κα. Τζήκα Ιφιγένεια ,Τηλέφωνο 2323022434, κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή και ώρες 07:00 – 15:00 και στα γραφεία των εγκαταστάσεων των Λουτρών 
Σιδηροκάστρου στο τηλέφωνο 2323022422 , email : spa1@otenet.gr . 
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Αντίγραφο της Διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα 
από αίτηση που υποβάλλεται μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 
Για κάθε τεύχος που παραλαμβάνεται σε έντυπη μορφή θα υπάρχει αντίτιμο 40 €.  

 

Πρόεδρος 

της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΝΤΙΚΗ» ΔΑΕ 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ 

Δήμαρχος Σιντικής  

 
 

 

 


