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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ. 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

 

 

Σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.  στα γραφεία της 

Κοινωφελούς  Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση, η συγκροτηθείσα με την υπ’ αριθ. 408/2019 (ΑΔΑ: ΩΧΞΔΟΛΣ4-ΗΝΞ) 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Κασσάνδρας, η επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, για να διενεργήσει τη 

δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου στο Υδροθεραπευτήριο Λουτρών Αγίας 

Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας για τη χρήση του ως Γυμναστήριο που 

καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 130/2020 (ΑΔΑ:61Ν5ΟΛΣ4-ΙΗΙ) απόφαση 

Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας.  

Η Ανακοίνωση με τους όρους του διαγωνισμού αναρτήθηκε την 08 Ιουλίου 

2020 στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Δήμου 

Κασσάνδρας και δημοσιεύτηκε  στις εξής εφημερίδες: 

a. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΘΕΜΑ» στις 08/07/2020, 

b. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»  στις 09/07/2020, 

c. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» στις 10/07/2020 

 

Στην συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Λειβαδιώτης Ηρακλής (Τακτικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής) 

2. Καραγιάννης Παναγιώτης (Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής) 

3. Θωμασούλης Γεώργιος (Τακτικό μέλος της Επιτροπής) 

 

 

Κατόπιν του αριθ. Πρωτ. 2490/21.07.2020 έγγραφης ειδοποίησης του τακτικού 

μέλους της Επιτροπής κ. Παπαγιάννη Κων/νου ότι δεν μπορεί να παραστεί, 

ειδοποιήθηκε να προσέλθει το αναπληρωματικό μέλος κος Καραγιάννης 

Παναγιώτης. 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας 
Αρ.Πρ. : 2494 / 2494 
Ημ.Πρ. : 21/07/2020

ΑΔΑ: ΨΠΜΧΟΛΣ4-3ΞΜ



  

Λόγω απουσίας του Τακτικού μέλους κ. Παπαγιάννη Κων/νου Γραμματέας της 

επιτροπής ορίζεται ο κος Θωμασούλης Γεώργιος. 

 

 
 

Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας θα ακολουθηθεί βάσει της 

διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στο Υδροθεραπευτήριο 

Λουτρών Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας με αριθ. Πρωτ. 

2211/07.07.2020 (ΑΔΑ: 61ΤΛΟΛΣ4-ΘΡΨ). 

 

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ 

(1.000,00€). 

 

Δεκτοί στη δημοπρασία θα γίνονται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει στα 

γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας, στην Καλλιθέα 

Χαλκιδικής, σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 14:00μ.μ. 

 

Συνολικά κατέθεσαν φάκελο στην Κοινωφελή Επιχείρηση για την εκμίσθωση 

χώρου στο Υδροθεραπευτήριο Λουτρών Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας 

για τη χρήση του ως Γυμναστήριο ένας (1) πλειοδότης ο κος Σεμσίρης  Μιχαήλ 

του Κωνσταντίνου  (με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 2481/20.07.2020). 

 

Η επιτροπή παρέλαβε τον πρωτοκολλημένο φάκελο με τα δικαιολογητικά και ο 

Πρόεδρος αποσφράγισε το φάκελο του κ. Σεμσίρη Μιχαήλ . 

Η επιτροπή έλεγξε όλα τα δικαιολογητικά όπου ήταν πλήρη, υπήρχαν όλα τα 

δικαιολογητικά τα οποία ζητήθηκαν στη διακήρυξη και είναι νόμιμη η συμμετοχή 

του στη δημοπρασία και μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό. 

 

Η δημοπρασία ξεκίνησε και ο κος Σεμσίρης Μιχαήλ νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας Κ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ι.Κ.Ε., κατέθεσε προφορικά και φανερά  την 

προσφορά του με τιμή  χίλια εκατό ευρώ (1.100,00€) ανά έτος για όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης.       

 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή παρέλαβε και έλεγξε τα δικαιολογητικά του εγγυητή του 

πλειοδότη τα οποία ήταν πλήρη καθώς υπήρχαν όλα τα δικαιολογητικά τα οποία 

ζητήθηκαν στη διακήρυξη και είναι νόμιμη η συμμετοχή στη δημοπρασία. 

 

ΑΔΑ: ΨΠΜΧΟΛΣ4-3ΞΜ



  

Κατά συνέπεια η επιτροπή εισηγείται την εκμίσθωση χώρου στο Υδροθεραπευτήριο 

Λουτρών Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας για τη χρήση του ως 

Γυμναστήριο στην εταιρεία Κ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΚΕ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον κ. Σεμσίρη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, η οποία είναι και πλειοδοτούσα στο 

διαγωνισμό, με τελευταία προσφορά  χίλια εκατό ευρώ (1.100,00€)  ανά έτος, για 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι το πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση 

τους και ότι μπορούν μέσα σε πέντε (5) μέρες να υποβάλλουν όλες τις τυχόν 

ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊστάμενη Αρχή. 

 

 

Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού θα τις διαβιβάσει μαζί με το πρακτικό και τη γνώμη της 

στην Προϊστάμενη Αρχή η οποίας θα εκδικάσει τις ενστάσεις, θα αποφασίσει και 

τελικά θα εγκρίνει το αποτέλεσμα. 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. Λειβαδιώτης Ηρακλής  

 

 

2. Καραγιάννης Παναγιώτης  

 

 

3. Θωμασούλης Γεώργιος  

 

 

 

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                                     Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΠΜΧΟΛΣ4-3ΞΜ
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