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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΩΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΑΛΚΤΟΝΙΔΩΝ ΣΟ ΛΟΤΣΡΑΚΙ 
  
Η ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ Α.Δ. Ο.Σ.Α. επνλνκαδόκελε ζην εμήο «εηαηξεία» κε 
βάζε ηελ 22/6-2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ, θαιεί θάζε 
ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιιεη ζθξαγηζκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ 
εκμίζθωζη ππορ πάζα δπαζηηπιόηηηα ηος ακαλύπηος σώπος οικοπέδος επί 
ηηρ οδού Αλκςονίδων 2 ζηο Λοςηπάκι. 
Ο ελ ιόγω ρώξνο έρεη πεξηέιζεη ζηελ εηαηξεία πξνο ρξήζε, κεηά από ζρεηηθή 
παξαρώξεζε ηνπ από ηνλ πξώελ Γήκν Λνπηξαθίνπ – Πεξαρώξαο θαη λπλ Γήκν 
Λνπηξαθίνπ Πεξαρώξαο Αγ. Θενδώξωλ θαη ρξεζηκνπνηείην ωο ζήκεξα από ηελ 
εηαηξεία θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν έθαζηνπ έηνπο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
παξαζηάζεωλ Θεάηξνπ θηώλ. 
 
Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζωζεο ζα είλαη θαζαξά επνρηθή, ήηνη από 01.07.2019 έωο 
15.9.2019. 
Ωο ειάρηζην κίζζωκα θαζνξίδεηαη ην πνζό ηωλ #2.200,00 €# γηα όιε ηελ δηάξθεηα 
κηζζώζεωο. 
Η επηινγή ζα γίλεη κε αλνηθηή δηαδηθαζία κεηαμύ ηωλ δηαγωληδνκέλωλ κε 
ελζθξάγηζηεο πιεηνδνηηθέο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην αλάζεζεο ζα είλαη ε πιένλ 
ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο είλαη Φπζηθά ή Ννκηθά πξόζωπα πνπ έρνπλ ηα λόκηκα 
πξνζόληα γηα ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
ε πεξίπηωζε θνηλνπξαμίαο ηα κέιε ηεο ζα επζύλνληαη αιιειέγγπα θαη εμ 
νινθιήξνπ. 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηωλ ζπκκεηερόληωλ καδί κε ηα ππόινηπα απαξαίηεηα 
ζηνηρεία ζα θαηαηεζνύλ ή ζα απνζηαινύλ κε επζύλε ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζηα 
γξαθεία ηεο ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ Α.Δ. Ο.Σ.Α., κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ηελ 25.06.2019, ημέπα Σπίηη και ώπα λήξηρ καηάθεζηρ 12:00, ζην Πξωηόθνιιν 
ηεο εηαηξείαο. 
Η απνζθξάγηζε ηωλ θαθέιωλ κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 25.06.2019, ημέπα Σπίηη και ώπα  12:00 
Φάθεινη πξνζθνξώλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ ή παξαιεθζνύλ κεηά ηελ παξαπάλω 
εκεξνρξνλνινγία δελ γίλνληαη δεθηνί. 
Όιεο νη πξνζθνξέο ζα είλαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή Γιώζζα. 
Οη πξνζθνξέο ζα ζπλνδεύνληαη απαξαηηήηωο από ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: 
α/.Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 
β/. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 
γ/. Πηζηνπνηεηηθό κε Πηωρεύζεωο, κε ζέζεωο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, κε 
θαηαζέζεωο αίηεζεο γηα αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 
 
Η δηαδηθαζία ζα νινθιεξωζεί κε ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο από ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα αθπξώζεη ή λα καηαηώζεη 
θαη λα θεξύμεη άγνλν θαη κε ζπκθέξνληα ηνλ δηαγωληζκό. 
ηελ πεξίπηωζε απηή θαλέλα δηθαίωκα απνδεκηώζεωλ ή άιιεο κνξθήο θαη γηα 
νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ απνθηνύλ νη δηαγωληδόκελνη. 
Ο αλαθεξπρζείο πιεηνδόηεο ζα θιεζεί εληόο 3 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζε 
απηόλ ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 



Σνλ πιεηνδόηε κηζζωηή ζα βαξύλεη θάζε είδνπο θόξνο, ηέινο, εηζθνξά θιπ. εθηόο 
ηωλ εμόδωλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη λεξνύ πνπ βαξύλνπλ ηελ εηαηξεία. 
Ο πιεηνδόηεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί δηαηάξαμεο θνηλήο 
εζπρίαο θαη ερνξύπαλζεο (ππ΄αξηζκ. 3/2006 Αζηπλνκηθή δηάηαμε – ΦΔΚ Β15 
19960112 θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο). 
Η έθδνζε ζρεηηθήο αδείαο ιεηηνπξγίαο ηεο όπνηαο δξαζηεξηόηεηαο εληόο ηνπ ρώξνπ 
πνπ κηζζώλεηαη, εθ’ όζνλ απαηηείηαη, απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ πιεηνδόηε – 
κηζζωηή θαη θαλέλα δηθαίωκα δελ απνθηά από ηελ ηπρόλ κε έθδνζή ηεο. 
 
Όινη νη όξνη ηεο παξνύζεο ζεωξνύληαη ππνρξεωηηθνί θαη δεζκεπηηθνί γηα ηνπο 
δηαγωληδνκέλνπο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγωληζκό ζεωξείηαη ωο αλεπηθύιαθηε 
απνδνρή ηνπο. 
 
Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηα γξαθεία ηεο ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ Α.Δ. 
Ο.Σ.Α. θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη από ώξα 12:00 έωο 14:00 (θ. Πεηξίηζε – ηει. 
επηθνηλωλίαο 27440 62186). 
 
       

Λνπηξάθη, 14 Ινπλίνπ 2019 
 
              Ο Πξόεδξνο ηεο  
         ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ Α.Δ. Ο.Σ.Α. 
 
 
                     Γεώξγηνο Π. Ρνπκειηώηεο   

 


