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Περίληψη ∆ιακήρυξης 

Για τη µίσθωση εσωτερικού χώρου εντός του υδροθεραπευτηρίου, συνολικής επιφάνειας 40 τ.µ. για 
παροχή υπηρεσιών χειροµάλαξης (µασάζ) ως ακολούθως: 

   
     Ο κ. Μάρκου Η. ∆ηµήτριος, ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου των Λουτρών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.  
             ∆ιακηρύττει ότι: 
            Εκτίθεται σε τυπικό φανερό πλειοδοτικό διαγωνισµό η µίσθωση εσωτερικού χώρου εντός του 
υδροθεραπευτηρίου, συνολικής επιφάνειας 40 τ.µ. για παροχή υπηρεσιών χειροµάλαξης (µασάζ) για χρονικό διάστηµα 
ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στην υπ΄ αριθµ. 
48/406/2014 ∆ιακήρυξη του έτους 2014 των Λουτρών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
            Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την 17η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ηµέρα Παρασκευή µε 
ώρα έναρξης στις 12:00 π.µ. και ώρα λήξης 12:30 π.µ. στο χώρο των γραφείων ∆ιοίκησης των Λουτρών Λαγκαδά 
        Η δηµοπρασία θα πραγµατοποιηθεί µε πρώτη προσφορά το ποσό των δυόµιση χιλιάδων (2.500,00) € 
µηνιαίως, (ποσό το οποίο επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, χαρτόσηµο και Ο.Γ.Α. µισθωµάτων 3,6%) 
           Ο κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:       
Α) ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 
β) Πιστοποιητικό µόνιµης κατοικίας. 
γ)  Βεβαίωση του ∆ήµου Λαγκαδά ότι δεν οφείλει ο ίδιος και ο εγγυητής του. 
δ) Αντίγραφο ποινικού µητρώου. 
ε)  Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή του. 
στ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας του ιδίου και του εγγυητή του. 
ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
η)  Σε περίπτωση συµµετοχής µε αντιπρόσωπο, ο τελευταίος υποχρεούται να το δηλώσει πριν
 την έναρξη των προσφορών και να καταθέσει στην επιτροπή σχετικό συµβολαιογραφικό

 πληρεξούσιο ή υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, διαφορετικά δε 
µπορεί να λάβει µέρος στον διαγωνισµό  
θ)   Όλα τα νόµιµα  παραστατικά και έγγραφα που πιστοποιούν την ιδιότητά του ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας στο είδος της παροχής υπηρεσιών για το οποίο µισθώνεται ο χώρος   
ι) Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση συµµετοχής, γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10% της 
ετήσιας πρώτης προσφοράς, ήτοι τρεις χιλιάδες (3.000,00) €.   
 
 Για τους ενδιαφερόµενους που θα κηρυχθούν τελευταίοι πλειοδότες, είναι υποχρεωτικό να υπογράψουν οι 
εγγυητές τους, οι οποίοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν πλέον των ανωτέρω Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας.    
 

� Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο 23940 22165.  
� Αντίγραφο της ∆ιακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους, κατόπιν αίτησή τους.  

 
 

Για την Επιχείρηση Εκµετάλλευσης Ιαµατικών Πηγών Λαγκαδά 

ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑ∆Α ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΜΑΡΚΟΥ Η. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 

ΑΔΑ: 6Χ57ΟΚΕ1-Ρ9Γ
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