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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (αρ.83/2015) 

Για τη μίσθωση εσωτερικού χώρου εντός του υδροθεραπευτηρίου , συνολικής 

επιφάνειας 40 τ.μ. για την παροχή υπηρεσιών χειρομάλαξης(μασάζ). 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Λουτρών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

έχοντας υπ΄όψη : 

Α) Το άρθρο 13 παρ. η΄ κεφάλαιο Δ΄ του Καταστατικού της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης 

Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά «Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με δ.τ. ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 

Β) Το άρθρο 25 του Κανονισμού Διαχείρισης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών 

Λαγκαδά «Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με δ.τ. ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 

Γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α΄/30-03-1981)  

Δ) Την υπ΄αρίθ.184/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Δημοπρασία με πλειοδοτικό διαγωνισμό , με φανερές και προφορικές προσφορές για την 

μίσθωση εσωτερικού χώρου εντός του υδροθεραπευτηρίου , συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. με 

σκοπό την παροχή υπηρεσιών χειρομάλαξης ( μασάζ) ως ακολούθως : 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο Μίσθωσης 

 
        Ο διαγωνισμός αφορά στη μίσθωση εσωτερικού χώρου εντός του υδροθεραπευτηρίου, 
συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. για παροχή υπηρεσιών χειρομάλαξης (μασάζ) και συγκεκριμένα, 3 
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διαφορετικοί χώροι οι οποίοι διαθέτουν κρεβάτι μασάζ, ενώ στους δύο από τους τρεις υπάρχουν 
και ντουζιέρες.  

 
Άρθρο 2ο  

Διάρκεια Μίσθωσης 
 
     Η διάρκεια της Μίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της 
Σύμβασης αρχής γενομένης από 1/1/2016. 
      Σε περίπτωση που η διαχείριση της Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε. δοθεί σε Επενδυτή τότε η 
Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως  
 

Άρθρο 3ο 
Διενέργεια Διαγωνισμού 

 
1. Ο Πλειοδοτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με φανερές και προφορικές προσφορές, σύμφωνα 

με  τις διατάξεις του Π∆/τος 270/81, στην αίθουσα συνεδριάσεων των Λουτρών Λαγκαδά 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, δέκα (10) ημέρες μετά από την δημοσίευση της σχετικής 
διακήρυξης και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. 

2. Η Διακήρυξη και περίληψη αυτής θα τοιχοκολληθούν και θα δημοσιευθούν τουλάχιστον δέκα 
(10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού σε κατάλληλο για αυτό το σκοπό μέρος των 
Λουτρών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε., του Δήμου Λαγκαδά , στο χώρο ανακοινώσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Λαγκαδά, καθώς επίσης και στην επίσημη ιστοσελίδα της 
επιχείρησης μας και στην εφημερίδα «Μακεδονία Θεσσαλονίκης».  

3. Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.   
4. Η Δημοπρασία δύναται να συνεχιστεί και πέραν της ανωτέρω οριζόμενης ώρας, εφόσον 

εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Περί της συνέχισης της δημοπρασίας και πέρα της 
οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η οικεία Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα 
πρακτικά 

5. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το 
ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, 
η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και 
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη 

6. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή της 
Δημοπρασίας πριν την έναρξη της δημοπρασίας, καθώς και να καταθέσει το νόμιμο 
πληρεξούσιο έγγραφο 

7. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται όπως ορίζει το άρθρο 6 του Π∆ 210/81.  
8. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο των Λουτρών 

Μονοπρόσωπη Α.Ε.  και αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
για την τελική έγκριση, ο δε τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ούτε μπορεί 
να ζητήσει αποζημίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

9. Η σύμβαση θεωρείται ότι οριστικά καταρτίστηκε μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα 
κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

Άρθρο 4ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει : 

α)  Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 

β) Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας. 
γ)  Βεβαίωση του Δήμου 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
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 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   
     Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού 

Επιτροπή μέσω του Προέδρου του Δ.Σ. των Λουτρών Μονοπρόσωπη Α.Ε. και θα πρωτοκολλούνται στο 

πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. 
Άρθρο 5ο 
Εγγυήσεις 

 
1. Κάθε συμμετέχοντας υποχρεούται να καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής σε δημοπρασία ποσοστού ίσο με το 2% (άρθρο 157 ,Ν.4281/14) του 
ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζόμενο για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, ήτοι 720,00 €. 

2. Ο τελευταίος πλειοδότης, με σκοπό την υπογραφή της Σύμβασης, υποχρεούται να 
αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε δημοπρασία, με άλλη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού ίσο με το 5% (άρθρο 157 , Ν.4281/14) επί του 
μισθώματος με το οποίο θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης επί της χρονικής διάρκειας της 
σύμβασης. 
 

Άρθρο 6ο 
Όρια Μισθώματος - Εισπράξεις 

 
         Ποσό εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων 
(1.500,00) € μηνιαίως ήτοι, 18.000,00 € ετησίως. 
         Το ελάχιστο όριο προσφοράς στο μηνιαίο μίσθωμα όπως ορίζεται στην παρούσα, 
δύναται να αυξάνεται ανά πενήντα (50,00) € κατά τον προφορικό διαγωνισμό, απαγορευμένης 
μικρότερης προσφοράς.    
         Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο α΄ πενθήμερο κάθε μήνα 
         Οι εισπράξεις από τη μίσθωση του ανωτέρω χώρου, αποτελούν έσοδο των Λουτρών 
Μονοπρόσωπη Α.Ε. και διατίθενται για την κάλυψη ή συμπλήρωση των δαπανών λειτουργίας του.  
    Εκτός του Φ.Π.Α., κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη, βαρύνουν 
τον ανάδοχο 

Άρθρο 7ο 
Ενστάσεις 

 
        Ένσταση για τη νομιμότητα της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου 
σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι την επόμενη μέρα της 
ημερομηνίας διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογημένη γνωμοδότησή 
της στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Ενστάσεις 
που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους δε γίνονται 
δεκτές.  

Άρθρο 8ο 
Υπογραφή της Σύμβασης 

      
      Ο τελευταίος πλειοδότης εφόσον παραλάβει την απόφαση κατακύρωσης των πρακτικών, 
οφείλει να μεταβεί μαζί με τον εγγυητή στα Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε. για την υπογραφή της 
Σύμβασης  
 

Άρθρο 9ο  
Μεταβίβαση εκμετάλλευσης 

 
1. Σιωπηρά αναμίσθωση όπως και υπεκµίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται 
απολύτως 

 
2. Η μεταβίβαση της παραχώρησης µε οποιονδήποτε τύπο από το μισθωτή ολική ή μερική µε ή 
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χωρίς αντάλλαγμα, σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση των Λουτρών Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
απαγορεύεται απόλυτα, δεν αναγνωρίζεται και συνεπάγεται την έκπτωση του μισθωτή. Πρόσληψη 
συνεταίρου ή δημιουργία αφανούς εταιρείας ισούται προς μεταβίβαση.  

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχοντας την έγκριση μεταβίβασης της παραχώρησης, ολική ή 
μερική, μπορεί, να θέτει νέους περιοριστικούς ή εξασφαλιστικούς όρους υπέρ των Λουτρών 
Μονοπρόσωπη Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ευθύνη του παλιού μισθωτού θα εξακολουθεί να 
είναι αλληλέγγυα, αδιαίρετη και εξολοκλήρου ως πρωτοφειλέτη, μαζί µε το νέο μισθωτή προς τον 
οποίο γίνεται η μεταβίβαση.  

 

4. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή και εφόσον οι κληρονόμοι του προτείνουν την ολική ή 
μερική μεταβίβαση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του χώρου στους εαυτούς τους ή σε τρίτους, 
για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης, η Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε., δεσμεύεται και υποχρεούται 
να συναινέσει στη μεταβίβαση διατηρώντας όμως το δικαίωμα του για την επιβολή και νέων 
δεσμευτικών ή εξασφαλιστικών όρων υπέρ της Λουτρών Μονοπρόσωπη Α.Ε.  

 

5. Αν οι κληρονόμοι του αποβιώσαντα μισθωτή δεν επιθυμούν την αυτοπρόσωπη εκμετάλλευση 
ούτε την σε τρίτους μεταβίβαση µε υπόδειξη τους, τότε η σύμβαση θεωρείται αυτοδίκαια και 
αμετάκλητα λυμένη εφόσον παρέλθει ένας μήνας από τον θάνατο του μισθωτή και οι κληρονόμοι 
δεν δηλώσουν έγγραφα την βούλησή τους. Διαφορετικά θεωρείται συνεχιζόμενη µε τους 
κληρονόμους οι οποίοι και ευθύνονται έναντι της Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε. όπως και ο αποθανών 
μισθωτής.  
6. Αν ο μισθωτής πτωχεύσει, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς καταβολή αποζημίωσης για 
διαφυγόντα κέρδη ή οποιεσδήποτε άλλες ζημιές. 

Άρθρο 10ο  
Χρήση 

 
1. Ο πλειοδότης - μισθωτής υποχρεούται να τηρεί µε σχολαστικότητα τους όρους καθαριότητας 

και υγιεινής του χώρου καθημερινώς  
2. Τα έξοδα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης του μισθίου, βαρύνουν τα Λουτρά Μονοπρόσωπη 

Α.Ε.  
3. Ο μισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση 

στην οποία το παρέλαβε, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση.  
Άρθρο 11ο  

Υποχρεώσεις Μισθωτή 
 

1. Ο πλειοδότης – μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 
πιστοποιούν τη γνησιότητα και νομιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει 

2. Ο Πλειοδότης – Μισθωτής, είναι υποχρεωμένος επίσης να προβεί στην έκδοση όλων των 
νόμιμων αδειών – εγγράφων – πιστοποιητικών λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

Αρθρο 12ο   
Συντήρηση – επισκευή – καθαριότητα  

 
1. Ο πλειοδότης - μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συντηρεί και να επισκευάζει µε δικά του έξοδα 

οτιδήποτε πάθει βλάβη εντός του χώρου που θα παρέχει τις υπηρεσίες του.  
 

Άρθρο 13ο   
Έκπτωση – προσφυγή - συνέπειες 

 
1. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται βασικοί και ουσιώδεις. Παράβαση οιουδήποτε 

όρου της σύμβασης ή παράβαση υποχρεώσεων του μισθωτή συνεπάγεται την κήρυξή 
του ως έκπτωτου µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της απόφασης και αν 
δεν αποκλείεται από όρο της σύμβασης επιτρέπεται άσκηση προσφυγής ενώπιον της 
αρμόδιας κατά νόμο Επιτροπής μέσα σε πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την κοινοποίηση 
της απόφασης έκπτωσης στο μισθωτή. Η κήρυξη έκπτωτου του μισθωτή επιφέρει τις 
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παρακάτω συνέπειες:  

 

α. Εκπίπτει υπέρ των Λουτρών Μονοπρόσωπη Α.Ε. η κατατεθείσα εγγύηση καλής 
εκτέλεσης του άρθρου 4 της παρούσας και κάθε προκαταβολή ως ποινική ρήτρα, 
υπολογιζόμενη στις τυχόν οφειλές του έκπτωτου προς τα Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε.  

 
β. Ο έκπτωτος χάνει κάθε συμβατικό δικαίωμά του και κάθε απαίτησή του από 
εκτέλεση έργων. 

 

2. Ο έκπτωτος υποχρεούται να παραδώσει στα Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε. το χώρο που 
της ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
κοινοποίηση της απόφασης έκπτωσης.  

 

3. Αν καθυστερεί αδικαιολόγητα ή αρνείται, υπόκειται σε ποινική ρήτρα η οποία ορίζεται 
στο δεκαπλάσιο (10πλάσιο) της κατατεθειμένης εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Επίσης αποβάλλεται µε απόφαση ασφαλιστικών 
μέτρων του Πρωτοδικείου, είτε µε τα εκάστοτε ισχύοντα περί έξωσης δυστροπούντων 
μισθωτών, των παραπάνω λαμβανομένων αθροιστικά και ταυτόχρονα ακόμα.  

 
4. Επίσης σε περίπτωση που ο πλειοδότης δηλώσει παραίτηση πριν την έγκριση των πρακτικών θα 

κληθεί να καταβάλει πρόστιμο το διπλάσιο της οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε. 
 
Άρθρο 14ο  

Είσπραξη οφειλών 
 
     Κάθε οφειλή του μισθωτή προς τα Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε. εισπράττεται κατά τις 
διατάξεις του νόμου περί εισπράξεων δημοσίων Εσόδων, αλλά και µε κάθε άλλη διαδικασία, ακόμα 
και αθροιστικά. Τίτλο εκτελεστό προς βεβαίωση και είσπραξη κάθε οφειλής αποτελεί η σχετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκεκριμένη από τα αρμόδια όργανα. 

 
Άρθρο 15ο 

Αρμοδιότητα 
 
     Ο μισθωτής ενάγεται και ενάγει ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων της περιφέρειας στην 
οποία υπάγονται τα Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε., τα οποία και καθίστανται μόνα αρμόδια για την 
επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει µε τα Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε. σε σχέση µε την 
παρούσα σύμβαση. 

Άρθρο 16ο  
Λύση της σύμβασης 

 
Η σύμβαση λύεται:  
α) Με την πάροδο του χρόνου μίσθωσης  
β) Στις περιπτώσεις των άρθρων  2 και 8.  
γ) Με την κατά το άρθρο 11 καθ’ οιονδήποτε τρόπο έκπτωση 

 
 
 

Για την Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά 
ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

 
 
 

ΜΑΡΚΟΥ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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