
                                    
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ  

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣ» 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η Επιτροπή Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
(Ε.Α.Κ.Θ.) ενέκρινε με την αριθ. 5/22-2-2016 θέμα 4ο απόφασή της, την δημοσίευση πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την παραχώρηση για αξιοποίηση και εμπορική 
εκμετάλλευση του αθλητικού ξενώνα Μίκρας, με ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

Περιγραφή του προς εκμίσθωση χώρου: 
Ο Αθλητικός Ξενώνας βρίσκεται εντός του αθλητικού κέντρου της Μίκρας. Το Αθλητικό 

Κέντρο της Μίκρας περιλαμβάνει πέραν του προς εκμίσθωση χώρου: 3 Κλειστά Γυμναστήρια  
Πετοσφαίρισης, Καλαθοσφαίρισης και Χειροσφαίρισης, 1 Κλειστό Γυμναστήριο Πάλης, 1 Κλειστό 
Γυμναστήριο Ενόργανης, 6 ανοιχτά γήπεδα τένις, 1 ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης, 1 ανοιχτό 
γήπεδο Χειροσφαίρισης, 1 ανοιχτό γήπεδο beach volley, 1 κλειστό γήπεδο beach volley, 1 
ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5, 1 κλειστό γήπεδο βαρέων αθλημάτων «Τ4» (που είναι υπό 
κατασκευή). 

Το κτίριο του Ξενώνα αποτελείται από ημιυπόγειο, ισόγειο και δύο (2) ορόφους. 
Περιλαμβάνει χώρους κύριας χρήσης με συνολική επιφάνεια 1.754,38 m2 και βοηθητικούς 
χώρους με συνολική επιφάνεια 385,32 m2. Στο κτίριο υπάρχει το κύριο κλιμακοστάσιο καθώς και 
ανελκυστήρας, ενώ υπάρχει και βοηθητικό εξωτερικό κλιμακοστάσιο πυρασφάλειας. 

Η στάθμη του ημιυπογείου, στην υπέργεια ζώνη κύριας χρήσης, περιλαμβάνει τους εξής 
κύριους χώρους: 

• χώρος σεμιναρίων 
• χώρος τηλεόρασης 
• αίθουσας συνεδρίων 80 ατόμων με Foyer – προθάλαμο, και βοηθητικούς χώρους: 

• χώρους προσωπικού με αποδυτήρια – W.C. 
• χώρους Η/Μ και γενικές αποθήκες.  

Η στάθμη του ισογείου περιλαμβάνει τους εξής κύριους χώρους:  
• χώρο κεντρικής εισόδου με ανεμοφράκτη,  
• χώρο υποδοχής (reception) με γραφείο,  
• σαλόνι – καθιστικό,  
• χώρο εστιατορίου 78 ατόμων,  
• χώρους κουζίνας,  
• κοινόχρηστους χώρους υγιεινής ανδρών, γυναικών και Α.Μ.Ε.Α. και  
• ημιυπαίθριο χώρο σε συνέχεια του καθιστικού και του εστιατορίου. 
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Η στάθμη του 1ου ορόφου περιλαμβάνει τους εξής κύριους χώρους:  
• δέκα (10) δίκλινα δωμάτια αθλητών,  
• πέντε (5) δίκλινα δωμάτια συνοδών – προπονητών,  
• κεντρικές ζώνες εξυπηρέτησης (λινοθήκη και χώρος καθαρισμού),  
• καθιστικό. 
Η στάθμη του 2ου ορόφου περιλαμβάνει τους εξής κύριους χώρους:  
• δέκα (10) δίκλινα δωμάτια αθλητών,  
• πέντε (5) δίκλινα δωμάτια συνοδών – προπονητών,  
• κεντρικές ζώνες εξυπηρέτησης (λινοθήκη και χώρος καθαρισμού),  
• καθιστικό. 
 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Στα πλαίσια διερεύνησης από την Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Α.Κ. Θεσ/νίκης, του δυνητικού 

ενδιαφέροντος συμμετοχής φυσικών και νομικών προσώπων του ιδιωτικού ή του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, για την εκμίσθωση του παραπάνω χώρου, δημοσιεύεται η παρούσα 
ενημερωτική, μη δεσμευτική πρόσκληση. 

Επισημαίνεται πως η παρούσα Ενημερωτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Επενδυτικού 
Ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική για τους ενδιαφερόμενους ή τα Ε.Α.Κ. Θεσ/νίκης και δεν 
αποτελεί σε καμία περίπτωση μέρος διαγωνιστικής διαδικασίας. Με βάση τα αποτελέσματά της, η 
Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Α.Κ. Θεσ/νίκης θα κρίνει εάν και πώς θα προχωρήσει στις διαδικασίες 
διαγωνισμού για την εκμίσθωση του παραπάνω χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
715/79 άρθρα 38-49. 

 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Επιτροπή Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. επιδιώκει να αξιοποιήσει τον αθλητικό ξενώνα της 
Μίκρας με την εκμίσθωση αυτού. Η εκμετάλλευση θα πρέπει να γίνει από μισθωτή με εξειδίκευση 
και εμπειρία στο αντικείμενο για το οποίο θα εκμισθωθεί ο χώρος. 

 
Βασικοί όροι της σύμβασης: 
Τα Ε.Α.Κ.Θ. θα εκμισθώσουν το κτίριο του αθλητικού ξενώνα, με τους παρακάτω βασικούς 

όρους: 
• Ο μισθωτής θα αναλάβει, με δική του ευθύνη και δικούς του πόρους τον εξοπλισμό του 

Ξενώνα και τη συντήρηση των χώρων και των κατασκευών. 
• Ο μισθωτής θα αναλάβει, με δική του ευθύνη την έκδοση της απαιτούμενης άδειας 

λειτουργίας για τον χώρο, την οργάνωση και τη λειτουργία του Ξενώνα. 
• Ο μισθωτής οφείλει να καταβάλλει στα Ε.Α.Κ. Θεσ/νίκης τακτικά και χωρίς καθυστερήσεις το 

μίσθωμα που θα συμφωνηθεί μετά από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και οποιαδήποτε 
άλλη οικονομική επιβάρυνση (π.χ. χαρτόσημο, ΦΠΑ). 

• Ο μισθωτής οφείλει να ασφαλίζει τους χώρους και τον εξοπλισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της 
μίσθωσης σε αξιόχρεη ασφαλιστική εταιρία κατά παντός κινδύνου (πυρκαγιά, κλοπή, και ό,τι 
άλλο απαιτεί η σχετική νομοθεσία). 

• Θα προβλέπεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 
 
Σκοπός της παρούσας είναι οι ενδιαφερόμενοι να διαμορφώσουν τις προτάσεις τους με 

θέματα την οργάνωση του χώρου και τον τρόπο εκμετάλλευσης αυτού. 
 

4. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
H παρούσα ενημερωτική, μη δεσμευτική πρόσκληση, απευθύνεται σε φυσικά και νομικά 

πρόσωπα του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
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Τα Ε.Α.Κ. Θεσ/νίκης προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις του, 
οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση της απόφασης της Επιτροπής 
Διοίκησης. 

 
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι ενδεικτικές, μη δεσμευτικές προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν: 
− Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (επιχείρησης ή επιχειρηματικού σχήματος): επωνυμία, 

νομική μορφή, στοιχεία επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας, ιστοσελίδα, κλπ.) 
− Στοιχεία για την εμπειρία του ενδιαφερόμενου με το αντικείμενο δραστηριότητας.  
− Κάθε επιπρόσθετη πληροφορία σχετική με την πρόταση, κατά την κρίση του 

ενδιαφερόμενου. 
Τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τις επωνυμίες των επιχειρήσεων που 

κατέθεσαν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 

6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
Τα Ε.Α.Κ.Θ. για την προετοιμασία των ενδιαφερόμενων, διαθέτουν σε αυτούς σχέδια 

κάτοψης του χώρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την ανωτέρω από τα 
γραφεία των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 2, 
γυμναστήριο Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο (Palais Des Sports), κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν με τεχνικούς συμβούλους, τον προς 
εκμίσθωση χώρο, κατόπιν επικοινωνίας με τα Ε.Α.Κ. Θεσ/νίκης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την 
υπάλληλο των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, κ. Φουντουκάκη Μαρία, στα 
τηλέφωνα: 2310-229877, 2310-236951, fax 2310-229690, e-mail aamth@otenet.gr. 

 
7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αποστέλλονται στην Επιτροπή Διοίκησης των 
Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσ/νίκης – Ν.Π.Δ.Δ, στην παρακάτω διεύθυνση : 

 
ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Γρηγορίου Λαμπράκη 2 (εντός ΔΕΘ) 
Τ.κ. 54636 Θεσσαλονίκη 

 
 
 
 

Για την Επιτροπή Διοίκησης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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