
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ                                            Λαγκαδάς  06-10-2014 

 ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑ∆Α                                                Αρ. Πρωτ. : -403- 

      ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  

        ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑ∆Α  

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (αρ. 47/2014)  
Για τη µίσθωση εξωτερικού υπαίθριου χώρου συνολικής έκτασης 50 τ.µ. για 

τοποθέτηση κερµατοφόρων παιδικών παιχνιδιών 
 

     Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Λουτρών Μονοπρόσωπη Α.Ε. έχοντας 

υπόψη : 

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

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

Β) Το άρθρο 25 του Κανονισµού ∆ιαχείρισης της Επιχείρησης Εκµετάλλευσης Ιαµατικών 

Πηγών Λαγκαδά «Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» µε δ.τ. ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑ∆Α 

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

∆) Την υπ΄ αριθµ. 41/2014 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Λουτρών 

Μονοπρόσωπη Α.Ε.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

∆ηµοπρασία µε πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε φανερές και προφορικές προσφορές για την 
εκµίσθωση εξωτερικού υπαίθριου χώρου συνολικής έκτασης 50 τ.µ. στον περίγυρο που 
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του αναψυκτηρίου των Λουτρών Λαγκαδά, µε σκοπό την 
τοποθέτηση κερµατοφόρων παιδικών παιχνιδιών, για ψυχαγωγία των παιδιών που 
επισκέπτονται το χώρο µας είτε µε σχολικές εκδροµές είτε µεµονωµένα/οικογενειακά ως 
ακολούθως : 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο Μίσθωσης 

 
        Ο διαγωνισµός αφορά στη µίσθωση εξωτερικού υπαίθριου χώρου συνολικής έκτασης 
56,17 τ.µ. στον περίγυρο που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του αναψυκτηρίου των Λουτρών 
Λαγκαδά, µε σκοπό την τοποθέτηση κερµατοφόρων παιδικών παιχνιδιών, για ψυχαγωγία των 
παιδιών που επισκέπτονται το χώρο µας είτε µε σχολικές εκδροµές είτε 
µεµονωµένα/οικογενειακά 
 

Άρθρο 2ο  
∆ιάρκεια Μίσθωσης 

 
     Η διάρκεια της Μίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την υπογραφή 
της Σύµβασης 
      Σε περίπτωση που η διαχείριση της Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε. δοθεί σε Επενδυτή τότε η 
Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως  

 
Άρθρο 3ο 

∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού 
 

1. Ο Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός 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 ∆ιακήρυξη και περίληψη αυτής θα τοιχοκολληθούν και θα δηµοσιευθούν τουλάχιστον 
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δέκα (10) ηµέρες πριν τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού σε κατάλληλο για αυτό το σκοπό 
µέρος των Λουτρών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε., του ∆ήµου Λαγκαδά και σε κεντρικά 
σηµεία του ∆ήµου µας, καθώς επίσης και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου µας και στην 
εφηµερίδα «Τύπος Θεσσαλονίκης».  

3. Τα έξοδα δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.   
4. Η ∆ηµοπρασία 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 
∆ηµοπρασίας 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 

Λουτρών Μονοπρόσωπη Α.Ε.  και αποστέλλεται στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 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 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει : 
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   
     Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού Επιτροπή µέσω του Προέδρου του ∆.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 10% του ορίου 
πρώτης προσφοράς, υπολογιζόµενο για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους, ήτοι, 240,00 € 

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 10% επί του µισθώµατος µε το οποίο θα 
αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης 
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Άρθρο 6ο 
Όρια Μισθώµατος - Εισπράξεις 

 
         Ποσό εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισµού ορίζεται το ποσό των διακοσίων 
(200,00) € µηνιαίως ήτοι, 2.400,00 € ετησίως. 
         Το ελάχιστο όριο προσφοράς στο µηνιαίο µίσθωµα όπως ορίζεται στην παρούσα, 
δύναται να αυξάνεται ανά δέκα (10,00) € 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 ∆ιοικητικό 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 
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 ∆ιοικητικό 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 των κερµατοφόρων παιδικών παιχνιδιών 
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 
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και οι κληρονόµοι δεν δηλώσουν έγγραφα την βούλησή τους. ∆ιαφορετικά 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. 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 νοµιµότητα των κερµατοφόρων παιδικών παιχνιδιών (πιστοποιητικά, 
βεβαιώσεις ελέγχου κ.λ.π.) που θα τοποθετηθούν στο χώρο 

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 

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

τα κερµατοφόρα παιδικα παιχνίδια ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχιση της οµαλής και 
ασφαλούς λειτουργίας τους.  

2. Τα έξοδα ηλεκτροδότησης του χώρου βαρύνουν τα Λουτρά Μονοπρόσωπη Α.Ε.   
 

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 ∆ιοικητικού 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 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 
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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 ∆ιοικητικού 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 ΛΑΓΚΑ∆Α ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  

 

 

                                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                                       ΜΑΡΚΟΥ Η. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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