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ΔΙΑΚΗΥΞΗ 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ 

ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με τον  ΔΙΑΚΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΡΙΑΣ Α.Ε.» 

 Λαμβάνοντασ υπόψθ:  

1. Το Ρ.Δ. 270 / 1981 «Ρερί κακοριςμοφ των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ και των όρων 

διενζργειασ δθμοπραςιϊν δι’ εκποίθςιν ι εκμίςκωςιν πραγμάτων των διμων και 

κοινοτιτων»  

2.  Τθν υπ’ αρικμ. 45/09.05.2018 ΟΘΗ ΕΡΑΝΑΛΗΨΗ απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ  «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ 

ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με τον  ΔΙΑΚΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΡΙΑΣ Α.Ε.» για τθν ζγκριςθ των όρων  τθσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ .  

ΔΙΑΚΗΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :  

εκτίκεται ςε φανερι, προφορικι και πλειοδοτικι δθμοπραςία εκμίςκωςθσ ζνα ιςόγειο 

κατάςτθμα , εμβαδοφ 48,56 τ.μ., που βρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ Λουτρόπολθσ  Λουτρά 

Ρόηαρ , τμιμα 2.  

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

Η  1θ Δθμοπραςία κα διενεργθκεί ςτθν ζδρα τθσ «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με τον  ΔΙΑΚΙΤΙΚΟ 
ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΡΙΑΣ Α.Ε.» και ςυγκεκριμζνα ςτα γραφεία τθσ 
εταιρίασ , θμζρα Δευτζρα 02/07/2018 και ώρα 13:00  μ.μ.   
Επίςθσ, θ  2θ Δθμοπραςία, ςε περίπτωςθ που προκφψει άγονθ θ 1θ δθμοπραςία , κα 
διενεργθκεί τθν Ραραςκευι 13/07/2018, ςτο ίδιο μζροσ και ϊρα, και τζλοσ θ  3θ και 
τελευταία δθμοπραςία, ςε περίπτωςθ που και θ 2θ δθμοπραςία αποβεί άγονθ, κα 
διενεργθκεί τθν Τρίτθ 24/07/2018 ςτο ίδιο μζροσ και ϊρα ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 
του Δ.Σ. τθσ «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ 
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ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με τον  ΔΙΑΚΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΡΙΑΣ Α.Ε.». 
Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςε μία εφθμερίδα του Νομοφ δζκα τουλάχιςτον 
θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ και ςε περίπτωςθ επανάλθψθσ τθσ 
δθμοπραςίασ πζντε τουλάχιςτον μζρεσ πριν τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ. 
Πλοι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προςζλκουν ςτο χϊρο τθσ δθμοπραςίασ αυςτθρά ζωσ 
και μία ϊρα πριν τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ. 
 

ΡΛΗΟΦΟΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΩΝ 
 

 Η αναλυτικι διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν εξϊκυρα του Κεντρικοφ Δθμοτικοφ 
Καταςτιματοσ, ςτθν εξϊκυρα τθσ ζδρασ τθσ «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με τον  ΔΙΑΚΙΤΙΚΟ 
ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΡΙΑΣ Α.Ε.», και ςτα δθμοςιότερα μζρθ του 
Διμου κακϊσ και ςτον ιςτότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (10 θμζρεσ πριν τθ δθμοπραςία). 
Οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να προμθκεφονται το αναλυτικό τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ 
από τα γραφεία τθσ «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΙΑ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με τον  ΔΙΑΚΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΑ 
ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΡΙΑΣ Α.Ε.» από 09:00 π.μ. ζωσ 14:30 μ.μ. . Επίςθσ το αναλυτικό 
τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ  «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» 
με τον  ΔΙΑΚΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΡΙΑΣ Α.Ε.» και ςτθν 
ιςτοςελίδα του Διμου Αλμωπίασ  
Ρλθροφορίεσ Γραμματεία Ρροζδρου τθλ : 2384091072, 2384091300 
 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ 
Η  δθμοπραςία είναι φανερι και προφορικι, διεξάγεται δε κατά τθν οριςκείςα θμζρα και 
ϊρα ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ. Η δθμοπραςία μπορεί να  
ςυνεχίηεται  και  πζραν τθσ οριηόμενθσ ςτθ διακιρυξθ ϊρασ, εφ` όςον εξακολουκοφν άνευ 
διακοπισ οι προςφορζσ. Ρερί τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δθμοπραςίασ και πζραν τθσ οριηόμενθσ 
ϊρασ αποφαςίηει  θ  οικεία  Επιτροπι,  θ  απόφαςθ  τθσ  οποίασ καταχωρείται ςτα 
πρακτικά. 
 
       2.  Οι  προςφορζσ  των  πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά κατά ςειρά  
εκφωνιςεωσ  μετά  του  ονοματεπωνφμου  του  πλειοδότθ.   Ράςα  προςφορά  είναι 
δεςμευτικι για τον εκάςτοτε πλειοδοτοφντα, θ δζςμευςθ δε αυτι μεταφζρεται 
αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ  ακολοφκουσ  και επιβαρφνει οριςτικά τον τελευταίο 
πλειοδότθ. 
 
        3.  Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει  προσ  τθν  επί  
τθσ  δθμοπραςίασ  επιτροπι  πριν  τθν   ζναρξθ   του   ςυναγωνιςμοφ,  παρουςιάηοντασ  και  
το  προσ  τοφτο  νόμιμο ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ζγγραφο,  άλλωσ κεωρείται ότι 
μετζχει για δικό του λογαριαςμό. 
 
Οι όροι που κακορίηονται ςφμφωνα με τουσ οποίουσ κα διενεργθκεί θ δθμοπραςία, είναι οι 

κάτωκι αναλυτικά περιγραφόμενοι:  

Άρκρο 1  

Το προσ μίςκωςθ ακίνθτο είναι ζνα ιςόγειο κατάςτθμα εμβαδοφ 48,56 τ.μ., που βρίςκεται 

ςτα Λουτρά Λουτρακίου Διμου Αλμωπίασ και απεικονίηεται ςε διάγραμμα που τθρεί θ 
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εταιρία ςτο αρχείο τθσ και είναι ςτθ διάκεςθ των ενδιαφερομζνων.  Το μίςκιο κα 

χρθςιμοποιθκεί και κα λειτουργεί αποκλειςτικά ωσ  παντοπωλείο , απαγορευμζνθσ τθσ 

χριςθσ αυτοφ για άλλο ςκοπό.  

 

Άρκρο 2   

Ωσ ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ για το μίςκωμα κάκε μιςκωτικισ περιόδου (ωσ 

μιςκωτικι περίοδοσ ορίηεται το ζτοσ ), ορίηεται το ποςό των 3.000,00 Ευρϊ .  

 

Άρκρο 3   

Στθν δθμοπραςία γίνονται δεκτοί ζλλθνεσ πολίτεσ, αλλοδαποί πολίτεσ, θμεδαπά και 

αλλοδαπά φυςικά και νομικά πρόςωπα  που νόμιμα και εμπρόκεςμα υποβάλλουν τα 

κάτωκι δικαιολογθτικά.  

 Για να ςυμμετάςχει κάποιοσ των ανωτζρω εισ τθν δθμοπραςία, υποχρεοφται να κατακζςει 

ςτθν επιτροπι διενζργειασ αυτισ και τα κάτωκι αναλυτικϊσ περιγραφόμενα ςτοιχεία ςε 

φάκελο ςτον οποίο να αναγράφεται ευκρινϊσ θ ζνδειξθ «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΛΟΥΤΩΝ» :  

Α) Τα φυςικά πρόςωπα  

- φωτοαντίγραφο Αςτυνομικισ Ταυτότθτοσ του ςυμμετζχοντοσ και του εγγυθτι 

- Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ παροφςασ 

- Αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντοσ και του 

εγγυθτι από τον οικείο φορζα αςφάλιςθσ και από το ΙΚΑ, ςε ιςχφ τθν θμζρα του 

διαγωνιςμοφ. 

- Υπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία δθλϊνεται ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων τθσ 

παροφςθσ τουσ οποίουσ αποδζχεται ρθτϊσ, πλιρωσ και άνευ ουδεμίασ επιφφλαξθσ. Επίςθσ 

κα δθλϊνεται ότι επιςκζφκθκε το μίςκιο πριν τθν διεξαγωγι τθσ δθμοπραςίασ, το εξζταςε 

επιςταμζνωσ, διαπίςτωςε τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται και ςτθν κζςθ που 

βρίςκεται και το ζκρινε κατάλλθλο για τθν χριςθ για τθν οποία το προορίηει και ότι άνευ 

ουδεμίασ επιφυλάξεωσ κα το παραλάβει εφ’ όςον κατακυρωκεί εισ αυτόν, ςτθν κατάςταςθ 

ςτθν οποία βρίςκεται.  

- Βεβαίωςθ τθσ ταμειακισ υπθρεςίασ του Διμου Αλμωπίασ περί μθ οφειλισ ςτο Διμο 

Αλμωπίασ, όπωσ και βεβαίωςθ τθσ εταιρίασ «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΡΙΑΣ 

Α.Ε.» περί μθ οφειλισ προσ τθν εταιρία,  του ςυμμετζχοντα και του εγγυθτι του. 

- Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, του ςυμμετζχοντα και του εγγυθτι από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ και ο εγγυθτισ του δεν ζχουν καταδικαςτεί για  κάποιο 

από τα αδικιματα τθσ απάτθσ, νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, για 

κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, 

ΑΔΑ: 94ΩΩΟΕ8Τ-ΨΡΥ



τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. Το απόςπαςμα ποινικοφ 

μθτρϊου πρζπει να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου  μινα πριν από τθν θμερομθνία του 

διαγωνιςμοφ. 

- Υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου και του εγγυθτι του ότι δεν ζχουν αποκλειςτεί 

τελεςίδικα από δθμόςια υπθρεςία ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου διότι δεν 

εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

-Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ότι ο διαγωνιηόμενοσ και ο 

εγγυθτισ δεν ζχουν κθρυχκεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία 

κιρυξθσ πτϊχευςθσ, ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου  μινα πριν από τθν θμερομθνία του 

διαγωνιςμοφ 

Β) Εάν πρόκειται για νομικό πρόςωπο, υποχρεοφται όπωσ κατακζςει εισ τθν αρμόδια 

επιτροπι τθσ Εταιρίασ τα κάτωκι:  

 Επίςθμο αντίγραφο του Καταςτατικοφ του νομικοφ προςϊπου ι επικυρωμζνο 

αντίγραφο από δικθγόρο ι δθμόςια αρχι με τισ τροποποιιςεισ του. 

 Φωτοαντίγραφο Αςτυνομικισ Ταυτότθτοσ του νομίμου εκπροςϊπου και του 

εγγυθτι 

  Σε περίπτωςθ Ο.Ε., Ε.Ε. ι ΕΡΕ πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο ι αρχι , 
από το οποίο κα προκφπτουν θ δθμοςίευςθ του καταςτατικοφ και όλεσ οι 
τροποποιιςεισ του. 

 Σε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Α.Ε. τα ΦΕΚ ςτα οποία ζχει δθμοςιευκεί θ ςφςταςθ του 
νομικοφ προςϊπου κακϊσ και ΦΕΚ από το οποία προκφπτουν τα πρόςωπα τα 
οποία δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο. 

 Σε περίπτωςθ που το ςυμμετζχον ν.π. ζχει τθ μορφι Ε.Ρ.Ε. ι Α.Ε., πρακτικό 
ςυνεδρίαςθσ του Δ.Σ. με το οποίο αποφαςίςτθκε θ ςυμμετοχι τθσ εταιρείασ ςτθ 
δθμοπραςία εκμίςκωςθσ του ακινιτου και θ υποβολι προςφοράσ κακϊσ και το 
εξουςιοδοτοφμενο να κατακζςει τθν προςφορά φυςικό πρόςωπο. 

 Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ παροφςασ 

 Αποδεικτικό φορολογικισ Ενθμερότθτασ του νομικοφ προςϊπου και του εγγυθτι 

του και των εταίρων (εταίροι και διαχειριςτζσ ςε περίπτωςθ Ο.Ε. ι Ε.Ε.) 

(διαχειριςτισ ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε.) (Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ ςε 

περίπτωςθ Α.Ε. και ΙΚΕ) ςε ιςχφ τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του νομικοφ προςϊπου και του εγγυθτι του 

από το ΙΚΑ κακϊσ και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα των εταίρων από τον οικείο φορζα 

αςφάλιςθσ (ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ ςε περίπτωςθ Ο.Ε. ι Ε.Ε.) 

(διαχειριςτισ ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. -Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ ςε 

περίπτωςθ Α.Ε. και ΙΚΕ) ςε ιςχφ τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 

δθλϊνεται ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων τθσ παροφςθσ τουσ οποίουσ αποδζχεται 

ρθτϊσ, πλιρωσ και άνευ ουδεμίασ επιφφλαξθσ. Επίςθσ κα δθλϊνεται ότι 

επιςκζφκθκε το μίςκιο πριν τθν διεξαγωγι τθσ δθμοπραςίασ, το εξζταςε 

επιςταμζνωσ, διαπίςτωςε τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται και ςτθν κζςθ που 

βρίςκεται και το ζκρινε κατάλλθλο για τθν χριςθ για τθν οποία το προορίηει και ότι 
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άνευ ουδεμίασ επιφυλάξεωσ κα το παραλάβει εφ’ όςον κατακυρωκεί εισ αυτόν, 

ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται. 

  Βεβαίωςθ τθσ ταμειακισ υπθρεςίασ του Διμου Αλμωπίασ περί μθ οφειλισ ςτο 

Διμο Αλμωπίασ ςχετικά με το νομικό πρόςωπο, τον νόμιμο διαχειριςτι αυτοφ, 

αλλά και τον εγγυθτι όπωσ και βεβαίωςθ τθσ εταιρίασ «ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΡΙΑΣ Α.Ε.» περί μθ οφειλισ προσ τθν εταιρία, για τα ίδια ωσ άνω 

πρόςωπα. 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου για τουσ  εταίρουσ και διαχειριςτζσ (Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.) , 

διαχειριςτζσ ΕΡΕ, πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο Α.Ε. και για τουσ νόμιμουσ 

εκπροςϊπουσ κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου και τον  εγγυθτι του ςυμμετζχοντοσ 

νομικοφ προςϊπου από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ και ο 

εγγυθτισ του δεν ζχουν καταδικαςτεί για  κάποιο από τα αδικιματα τθσ απάτθσ, 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, για κάποιο από τα 

αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.Το απόςπαςμα ποινικοφ 

μθτρϊου πρζπει να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου  μινα πριν από τθν 

θμερομθνία του διαγωνιςμοφ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου ότι αυτό  δεν 

ζχει αποκλειςτεί τελεςίδικα από δθμόςια υπθρεςία ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου 

δικαίου διότι δεν εκπλιρωςε τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Η ίδια υπεφκυνθ 

διλωςθ κα προςκομιςτεί και για τον εγγυθτι. 

 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ότι το νομικό πρόςωπο και 

ο εγγυθτισ του δε ζχει κθρυχκεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ και ότι θ εταιρεία  δεν 

ζχει λυκεί, ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου μινα πριν από τθν θμερομθνία του 

διαγωνιςμοφ . 

 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει 

ότι το νομικό πρόςωπο και ο εγγυθτισ του δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 

πτϊχευςθ, ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου μινα πριν από τθν θμερομθνία του 

διαγωνιςμοφ. 

Στθν περίπτωςθ κοινοπραξιϊν-ενϊςεων προςϊπων, τα ωσ άνω δικαιολογθτικά κα 

πρζπει να προςκομίηονται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ προςϊπων ι 

Κοινοπραξία. 

 Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ του ςυμμετζχοντοσ ι και του εγγυθτι ςτθν αλλοδαπι, τα 

ςχετικά δικαιολογθτικά εκδίδονται από τισ Αρχζσ τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ και 

με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ Χϊρασ αυτισ, νομίμωσ μεταφραςμζνα και 

επικυρωμζνα. Για τουσ αλλοδαποφσ - υπθκόουσ κράτουσ μθ μζλουσ τθσ ΕΕ απαιτείται και 

φωτοαντίγραφο ιςχφουςασ άδειασ διαμονισ που του επιτρζπει τθν άςκθςθ ανεξάρτθτθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

Για γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθν διαδικαςία τθσ δθμοπραςίασ κα πρζπει να ζχει κατακζςει τα 

ανωτζρω δικαιολογθτικά ςτθν Γραμματεία τθσ Εταιρίασ  ζωσ και μια (1) ϊρα πριν τθ 

διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ. Κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ 

αυτισ δε κα γίνονται δεκτά.  
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ΑΘΟ 4 

Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθν δθμοπραςία πρζπει  να κατακζςει ςτθν επιτροπι 

διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, ωσ εγγφθςθ γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του 

Ταμείου Ραρ/κϊν και Δανείων, ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ ι 

βεβαίωςθ του Ταμείου Ραρ/κϊν και Δανείων για παρακατάκεςθ ςε αυτό από αυτόν που 

επικυμεί να λάβει μζροσ ςτθ δθμοπραςία, ποςοφ ίςου προσ το  ζνα δζκατο (1/10) αυτοφ 

που ορίηεται ςτθν διακιρυξθ ωσ κατϊτατο όριο μιςκϊματοσ, υπολογιηόμενου για 1 ζτοσ 

δθλαδι το ποςό των 300,00 € (3.000,00 Χ10%) , θ οποία αντικακίςταται μετά τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ με άλλθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ  ίςθσ 

προσ το 10% επί του επιτευχκθςομζνου μιςκϊματοσ υπολογιηόμενου για τζςςερα ζτθ (4 

ζτθ Χ μίςκωμα Χ 10%). Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον οριςτικό 

Ρλειοδότθ μετά τθν κατάκεςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ και τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ πλειοδότθσ αρνθκεί να 

υπογράψει προςθκόντωσ και εμπροκζςμωσ το ςυμβόλαιο εκμίςκωςθσ μετά του εγγυθτι, ι 

δεν κατακζςει τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ Εταιρίασ. 

Άρκρο 5  

Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει αυτό ςτθν Επιτροπι τθσ 

δθμοπραςίασ πριν από τθν ζναρξθ του ςυναγωνιςμοφ, ςτθν οποία κα πρζπει να 

παρουςιάςει το για ςκοπό αυτό νόμιμο ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο. 

Άρκρο 6  

Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον πλειοδότθ θ  δζςμευςθ δε αυτι μεταβαίνει 

αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακολοφκουσ και επιβαρφνει οριςτικά τον τελευταίο 

πλειοδότθ.  

Άρκρο 7  

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία τθσ δθμοπραςίασ μποροφν  να υποβάλλουν γραπτϊσ 

τυχόν ενςτάςεισ κατά τθσ διαδικαςίασ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, μνθμονεφονται ςτο πρακτικό και το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποφαςίηει γι' 

αυτζσ με πλιρθ αιτιολογία, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Άρκρο 8 

Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να  παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίοσ θα 

υπογράψει τα πρακτικά τησ δημοπραςίασ, κακιςτάμενοσ αλλθλζγγυοσ και ςε ολόκλθρο 

υπεφκυνοσ μετά αυτοφ για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 9  

Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα για αποηθμίωςθ από τθ μθ ζγκριςθ των 

πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από τα αρμόδια όργανα τθσ Εταιρίασ.  

Άρκρο 10 
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Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 

κοινοποίθςθ ςϋ αυτόν τθσ απόφαςθσ επί των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ, να προςζλκει 

μετά του εγγυθτι του για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, διαφορετικά θ εγγφθςθ 

που ζχει κατακζςει καταπίπτει υπζρ τθσ Εταιρίασ χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ, ενεργείται 

δε αναπλειςτθριαςμόσ, ςε βάροσ αυτοφ και του εγγυθτι του, ενεχομζνων και των δυο για 

τθ μικρότερθ διαφορά του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ από τθσ προθγοφμενθσ 

όμοιασ.  

Μετά το πζρασ τθσ παραπάνω προκεςμίασ των δζκα θμερϊν θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι 

καταρτίςτθκε οριςτικά. 

ΑΘΟ 11 

Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ και για 

διάςτθμα 4 ετϊν. Επίςθσ , προβλζπεται δυνατότθτα παράταςθσ μίςκωςθσ, εάν ηθτθκεί και 

για διάςτθμα ζωσ 2 ζτθ εφόςον λθφκεί ςχετικι απόφαςθ από το Δ.Σ. τθσ Εταιρίασ. Σε καμία 

περίπτωςθ θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ δεν μπορεί να παρατακεί μετά τθ ςυμπλιρωςθ ζξι ετϊν 

από τθν υπογραφι τθσ. 

Άρκρο 12  

Το τελικό μίςκωμα που κα προκφψει  από τθν δθμοπραςία, πλζον του τζλουσ χαρτοςιμου 

(3,6%), κα προκαταβάλλεται  ωσ εξισ:  το μίςκωμα του  πρϊτου ζτουσ κα  καταβλθκεί  εξ 

ολοκλιρου από τον πλειοδότθ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Το μίςκωμα δε για κάκε 

επόμενο ζτοσ  κα προκαταβάλλεται εξ ολοκλιρου τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία υπογραφισ 

τθσ  ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ παράταςθσ ςφμφωνα με τα άρκρο 11 τθσ παροφςασ το 

ετιςιο μίςκωμα κα προκαταβάλλεται ωσ άνω.  

Η καταβολι κα γίνει με τραπεηικι εντολι ( κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό), ενϊ οι 

ακριβείσ θμερομθνίεσ κα προβλζπονται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ   που   κα   υπογραφεί . Για 

οιονδιποτε άλλο τρόπο καταβολισ αποφαςίηει αποκλειςτικά το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 

Μονομετοχικισ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ του Διμου Αλμωπίασ. Η απόδειξθ καταβολισ του 

οφειλομζνου μιςκϊματοσ κα αποδεικνφεται μόνον με το ςχετικό διπλότυπο είςπραξθσ, που 

εκδίδεται από τθν εταιρία, αποκλειόμενθσ τθσ αποδείξεωσ καταβολισ με μάρτυρεσ ι ακόμα 

και όρκο. Ο αντιςυμβαλλόμενοσ δεν απαλλάςςεται από τθν πλθρωμι μιςκϊματοσ αν δεν 

χρθςιμοποίθςε τον χϊρο.  

Το τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο ςιμερα ανζρχεται ςε ποςοςτό 3,6%, ςε περίπτωςθ 

μεταβολισ του  ι κατάργθςθσ του οποιοδιποτε άλλο επιβαλλόμενο τζλοσ, βαρφνει τον   

μιςκωτι. 

Ο πλειοδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ να ηθτιςει μείωςθ του ετιςιου μιςκϊματοσ 

μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ επικαλοφμενοσ ουςιϊδθ μεταβολι των 

οικονομικϊν ςυνκθκϊν πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίχκθκε για να κάνει τθν προςφορά του ι το 

επαχκζσ του ποςοφ τθσ προςφοράσ του ι τον κφκλο εργαςιϊν του και τισ ειςπράξεισ που 

πραγματοποίθςε ι που προζβλεψε ότι κα κάνει.   

ΑΔΑ: 94ΩΩΟΕ8Τ-ΨΡΥ



Το μίςκωμα κα παραμείνει ςτακερό για δφο ζτθ. Μετά δε τθν ςυμπλιρωςθ των δφο ετϊν 

κα   αναπροςαρμόηεται κατά ποςοςτό 5% ετθςίωσ. Για το διάςτθμα πζραν τθσ τετραετίασ, 

ιτοι ςε περίπτωςθ διετοφσ παράταςθσ, το μίςκωμα κα αναπροςαρμόηεται ετθςίωσ ωσ άνω.  

Άρκρο 13  

Η Εταιρία δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτι, οφτε υποχρεοφται ςε επιςτροφι ι μείωςθ του 

μιςκϊματοσ ι και λφςθ τθσ ςφμβαςθσ άνευ αποχρϊντοσ λόγου. Η Εταιρία δεν ευκφνεται 

επίςθσ ζναντι του μιςκωτι για τθν πραγματικι κατάςταςθ  ςτθν οποία βρίςκεται το μίςκιο, 

τθν οποία τεκμαίρεται ότι ζχει λάβει γνϊςθ αυτόσ οφτε για τθν φπαρξθ οποιαςδιποτε 

δουλείασ επί του κτιματοσ οφτε ςυνεπϊσ υποχρεοφται εντεφκεν ςτθν επιςτροφι ι μείωςθ 

του μιςκϊματοσ, οφτε ςτθ λφςθ τθσ μίςκωςθσ.  

Άρκρο 14 

Η ςφμβαςθ αυτι κεωρείται ότι ζχει καταρτιςτεί μετά τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ από 

τα αρμόδια όργανα.  

Άρκρο 15 

Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί τθν κατοχι ςτα όρια του καταςτιματοσ, όπωσ 

αυτά ανωτζρω περιγράφονται,  υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ 

αυτοφ δουλείεσ, τα όρια αυτοφ και γενικά το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ και να προςτατεφει 

αυτό από κάκε καταπάτθςθ, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ 

Άρκρο 16 ΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΟΙ 

-Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί το μίςκιο ςφμφωνα με τον προοριςμό του, 

αποκλειςτικά ωσ παντοπωλείο και να το μεταχειρίηεται με επιμζλεια. Οποιαδιποτε 

μεταβολι τθσ χριςθσ του μιςκίου απαγορεφεται ρθτά, χωρίσ τθν προθγοφμενθ, ςε κάκε 

περίπτωςθ, ρθτι και ζγγραφθ ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι. 

-Ο κακαριςμόσ των χϊρων του μιςκίου και όλου του χϊρου , όπωσ αυτόσ αποτυπϊνεται 
ςτο τοπογραφικό διάγραμμα, ανικει αποκλειςτικά ςτο μιςκωτι. Η εκμιςκϊτρια εταιρία δεν 
ζχει καμία ευκφνθ προσ τοφτο. Ο μιςκωτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προβαίνει ςε 
κακαριότθτα του χϊρου εντόσ και εκτόσ του καταςτιματοσ κατά υποδειγματικό τρόπο αλλά 
και να διενεργεί εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του κτιρίου (εςωτερικά και εξωτερικά).  

-Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ του 
καταςτιματοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ  διατάξεισ με δικά του ζξοδα. Σε περίπτωςθ που για 
οποιονδιποτε λόγο ο μιςκωτισ δεν αποκτιςει τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ, ο εκμιςκωτισ δε 
φζρει καμία ευκφνθ  και αυτό δεν απαλλάςςει τον μιςκωτι να καταβάλλει κανονικά τα 
μιςκϊματα. To κατάςτθμα υποχρεοφται να λειτουργεί νομίμωσ υπό το κακεςτϊσ τθσ 
ιςχφουςασ για τθ λειτουργία του νομοκεςίασ, όςο αφορά τισ υποδομζσ και τισ παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια των επιςκεπτϊν και των εργαηομζνων. 
Επίςθσ οφείλει ο μιςκωτισ να τθρεί κάκε υποχρεωτικι διάταξθ νόμου που αφορά τθ 
λειτουργία του, ενϊ για κάκε ηθμία που κα προκφψει ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ εξαιτίασ τθσ 
παράβαςθσ από τον μιςκωτι των ανωτζρω διατάξεων, κα οφείλεται αποηθμίωςθ από τον 
μιςκωτι προσ τθν Εταιρία. 
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-Ο μιςκωτισ ζχει τθν υποχρζωςθ τθσ προςταςίασ και διατιρθςθσ του ευρφτερου 

περιβάλλοντοσ χϊρου ευπρεπι, κακϊσ επίςθσ και τθσ τιρθςθσ των διατάξεων υγιεινισ, 

κακαριότθτασ και κοινισ θςυχίασ.  

-Ο μιςκωτισ οφείλει με δικά του ζξοδα να επιςκευάηει, ςυντθρεί, αναβακμίηει το μίςκιο 

και τον περιβάλλοντα χϊρο, όπωσ επίςθσ να αποκακιςτά κάκε φκορά που δθμιουργείται 

ςτο μίςκιο, είτε προξενικθκε από τον ίδιο, είτε από το προςωπικό αυτοφ, είτε από τρίτο, 

ανεξάρτθτα αν προζρχεται από ςυνικθ ι όχι χριςθ, χωρίσ καμία αξίωςθ για αποηθμίωςθ 

από τθν Εταιρία. Για τθν υλοποίθςθ οποιαςδιποτε προςκικθσ ι μετατροπισ ςτο χϊρο ο 

μιςκωτισ υποχρεοφται πρωτίςτωσ να γνωςτοποιεί τα ςχζδια και τισ προτάςεισ του ςτο Δ.Σ. 

τθσ εταιρίασ. Μετά τθν ζγκριςθ υπό προχποκζςεισ από το Δ.Σ. τθσ εταιρίασ , ο μιςκωτισ 

υποχρεοφται να λάβει τθν ζγκριςθ όλων των εμπλεκομζνων φορζων, τισ απαραίτθτεσ 

άδειεσ και γενικά κάκε απαιτοφμενο ζγγραφο. Στθ ςυνζχεια και πριν από τθν διενζργεια 

οποιαδιποτε μετατροπισ ι προςκικθσ οφείλει να κατακζςει ςτθν  εταιρία φάκελο με 

αντίγραφα των ανωτζρω εγγράφων (εγκρίςεων , αδειϊν κ.α.) , από τα οποία να προκφπτει 

θ τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ για τθ διενζργεια των μετατροπϊν. Κατόπιν των ανωτζρω το ΔΣ 

τθσ εταιρίασ αποφαςίηει οριςτικά για τισ διενεργοφμενεσ προςκικεσ. Σε περίπτωςθ τυχόν 

δθμιουργίασ αυκαιρζτων καταςκευϊν από τον μιςκωτι, θ Εταιρία δεν κα φζρει καμία 

ευκφνθ, και αν τυχόν επιβλθκεί κατ’ αυτισ οιοδιποτε πρόςτιμο ι άλλθσ φφςεωσ κφρωςθ, 

αυτά κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ του μιςκωτι, από τον οποίο θ Εταιρία κα τα αξιϊςει, ενϊ 

κα ςυντρζχουν ςτο ακζραιο και όλα τα υπόλοιπα δικαιϊματα τθσ Εταιρίασ ςε βάροσ του 

μιςκωτι. 

-Κάκε δε δαπάνθ ζςτω και πολυτελισ που κα γίνει από τον μιςκωτι για το κατάςτθμα 

παραμζνει μετά τθν οποιαδιποτε λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ ςε όφελοσ του κατ/τοσ υπζρ τθσ 

εκμιςκϊτριασ εταιρίασ κατά του οποίου κανζνα δικαίωμα αποηθμιϊςεωσ ι αφαιρζςεωσ 

ζχει ο μιςκωτισ. θτά δε αποκλείεται ο ςυμψθφιςμόσ μζρουσ ι του ςυνόλου των δαπανϊν 

που πραγματοποίθςε για τισ ανωτζρω εργαςίεσ με μζροσ ι με το ςφνολο των οφειλομζνων 

μιςκωμάτων, δεδουλευμζνων ι και μελλοντικϊν.  

-Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να καταβάλλει το αντίτιμο του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτθν εταιρία 

που κα καταναλϊνει.  

-Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να φροντίηει για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ επιχείρθςισ του, 

προβαίνοντασ ςε κάκε ενδεδειγμζνθ ενζργεια ϊςτε να αποφεφγεται θ κακ’ οιονδιποτε 

τρόπο παρενόχλθςθ των επιςκεπτϊν.   

Άρκρο 17 

Η ςφμβαςθ λφεται κανονικά με τθ λιξθ του χρόνου για τον οποίο ςυμφωνικθκε. 

Ο μιςκωτισ υποχρεοφται όταν λιξει θ ςφμβαςθ να παραδϊςει το μίςκιο ςτθν κατάςταςθ 

που βρίςκεται, κατόπιν τυχόν διαμορφϊςεων, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ  για 

κάκε θμζρα ποςοφ 100,00 ευρϊ. Ο εκμιςκωτισ κατά τθ λιξθ  ι τθ λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ 

εφόςον ο μιςκωτισ δεν παραδίδει ελεφκερθ τθ χριςθ του μιςκίου, δικαιοφται με τα δικά 

του μζςα και με δαπάνθ που βαρφνει τον μιςκωτι , να αποκομίςει τα προςκομιςκζντα ςε 

αυτό κινθτά πράγματα, των οποίων κατά τεκμιριο αμάχθτο κεωρείται κφριοσ και νομζασ ο 
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εκμιςκωτισ, τα οποία δικαιοφται είτε να αποκθκεφςει είτε να εκποιιςει είτε να τα 

απορρίψει ωσ άχρθςτα, χωρίσ ο μιςκωτισ να δικαιοφται να απαιτιςει οποιαδιποτε 

αποηθμίωςθ. Επίςθσ, υποχρεοφται να εξοφλιςει όλεσ τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ που κα 

τον βαρφνουν μζχρι τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ (ΔΕΗ, νερό, κ.λ.π.), άλλωσ θ Εταιρία κα τα 

διεκδικιςει με όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα μζςα.  

Άρκρο 18  

Απαγορεφεται απόλυτα θ ςιωπθρά αναμίςκωςθ κακϊσ και θ υπεκμίςκωςθ του μιςκίου 
από τον μιςκωτι. Η πρόςλθψθ ςυνεταίρου απαγορεφεται χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια τθσ 
εκμιςκϊτριασ εταιρίασ, θ οποία μπορεί να δοκεί με τθν προχπόκεςθ ότι ο ςυνζταιροσ κα 
παρζχει τισ εγγυιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και κα υπογράψει ωσ αλλθλόχρεοσ 
οφειλζτθσ. 
 

ΑΟΟ 19 

Η παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςυμβάςεωσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, 

και επίςθσ θ κακυςτζρθςθ του μιςκϊματοσ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και αν 

οφείλεται ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ λφςθ τθσ μιςκϊςεωσ και τθν απομάκρυνςθ του μιςκωτι 

με τθν προβλεπόμενθ, από τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα διαδικαςία. 

Ο ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ 

ΛΟΥΤΑ ΛΟΥΤΑΚΙΟΥ ΔHMOY ΑΛΜΩΡΙΑΣ Α.Ε. 

ΜΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ 
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