
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Σέρβια: 23-8-2022 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                             Αρ.Πρωτ.: 5383 

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩN 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

για διενέργεια δηµοπρασίας για την εκµίσθωση έκτασης στο χώρο της 

Εµποροπανήγυρης, µε σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών 

παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ) κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εµποροπανήγυρης 

Σερβίων. 

 

Ο ∆ήµαρχος Σερβίων έχοντας υπόψη:  

1) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει 

2) τον κανονισµό της εµποροπανήγυρης 

3) Το άρθρο 72 παρ.1στ, περ. i του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο: «1. Η 

οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες: στ) 

Αποφασίζει για .....i) ην κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για έργα, 

µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, 

υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους» 

4) Τις διατάξεις του Π∆ 270/81 περί καθορισµού των οργάνων της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των 

∆ήµων και Κοινοτήτων, 

5) Το άρθρο 192 «Εκµίσθωση ακινήτων των ∆ήµων και των Κοινοτήτων» του Ν. 

3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», και ειδικότερα την 

παρ. 1 «Η εκµίσθωση ακινήτων των δήµων γίνεται µε δηµοπρασία. Η δηµοπρασία 

επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά για µία (1) φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας 

πλειοδότης. Αν η δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση µπορεί να γίνει 

µε απευθείας συµφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δηµοτικό συµβούλιο», 

ΠΡΟΚΗΡΡΥΣΕΙ 

δηµοπρασία για την εκµίσθωση έκτασης στο χώρο της Εµποροπανήγυρης, µε σκοπό την 

εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ) κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας της Εµποροπανήγυρης Σερβίων σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 
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Άρθρο 1 

Σκοπός –Αντικείµενο 

Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισµό η παραχώρηση χρήσεως 

χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ, όπως αυτό εµφανίζεται στο 

σχεδιάγραµµα της Εµποροπανήγυρης 

Άρθρο 2 

∆ιάρκεια εκµίσθωσης 

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται από 27.09.2022 έως και τις 05.10.2022 έτσι ώστε 

να υπάρχει χρόνος για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του εξοπλισµού του. 

Άρθρο 3 

Μίσθωµα – Τιµή Εισιτηρίου 

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για τη µίσθωση ορίζεται το ποσό των δεκαπέντε 

χιλιάδων ευρώ 15.000,00, ενώ η τιµή του εισιτηρίου στο Λούνα Παρκ δεν θα ξεπερνάει 

το ποσό των τριών ευρώ (3,00 €).  Το µίσθωµα θα είναι ισόποσο της προσφοράς του 

τελευταίου πλειοδότη. Το µίσθωµα θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου πριν την υπογραφή του 

συµφωνητικού µίσθωσης. 

Άρθρο 4 

Τρόπος – Τόπος –Χρόνος και λοιπά στοιχεία ∆ηµοπρασίας 

4.1 Η δηµοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί από την 

Οικονοµική Επιτροπή στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο 

∆ηµαρχείο Σερβίων,  Πλατεία  Ελευθερίας 1  

4.2 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στις 2 Σεπτεµβρίου 2022 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

12:00 µ.µ. ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής. Τυχόν επαναληπτική, θα γίνει στις 9 

Σεπτεµβρίου, ηµέρα Παρασκευή την ίδια ώρα. Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δε 

φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση θα µπορεί να γίνει µε απευθείας συµφωνία, τους 

όρους της οποίας καθορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

4.3 Οι διαγωνιζόµενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά που εκφωνήθηκαν µε το 

ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη 

και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους 

και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.  

4.4 Στη διαδικασία µπορούν να προσέλθουν όλοι οι νόµιµοι εκπρόσωποι των 

συµµετεχόντων. Αν κάποιος δεν πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, αυτό θα του 

ανακοινωθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας των προφορικών προσφορών. Αν 

κάποιος συµµετέχει και πλειοδοτεί στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει 

να το δηλώσει στην Οικονοµική Επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισµού, 

προσκοµίζοντας εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ή 
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πληρεξούσιο, συντεταγµένο και θεωρηµένο από συµβολαιογράφο, άλλως θεωρείται 

ως µετέχων για δικό του λογαριασµό. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί 

αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί 

τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.  

4.5 Για να γίνει δεκτός στη δηµοπρασία διαγωνιζόµενος, οφείλει να καταθέσει στην 

Επιτροπή τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρο 7 και την εγγύηση συµµετοχής 

που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας. 

4.6 Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσέλθει στη διαδικασία δηµοπράτησης µε αξιόχρεο 

εγγυητή (φυσικό πρόσωπο και µόνο), ο οποίος θα συνυπογράψει (µε τον τελευταίο 

πλειοδότη) τα πρακτικά της δηµοπρασίας, καθιστάµενος αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον συνυπεύθυνος µετά αυτού για την εκπλήρωση όλων των όρων της 

παρούσης και την καταβολή του µισθώµατος και των λοιπών οικονοµικών 

υποχρεώσεων, που θα προκύψουν από τη σύµβαση µίσθωσης.  

4.7 Η διαδικασία για την ανάδειξη του πλειοδότη θα διεξαχθεί ως εξής:  

Α. Έλεγχος νοµιµοποιητικών στοιχείων και δικαιολογητικών 

     Β. Οικονοµικές προσφορές.  

4.8 Οι συµµετέχοντες, προκειµένου να γίνουν δεκτοί στη δηµοπρασία, υποχρεούνται να 

καταθέσουν το φάκελο των δικαιολογητικών στις 2 Σεπτεµβρίου 2022 ηµέρα 

Παρασκευή και από ώρα 12:00 µ.µ. στην Οικονοµική Επιτροπή, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

4.9 Η Οικονοµική Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους των διαγωνιζοµένων και 

καταγράφει την επωνυµία τους στο Πρακτικό της ∆ηµοπρασίας, µε τη σειρά 

παράδοσής τους. Με την εκπνοή της ανωτέρω οριζόµενης ώρας, ο Πρόεδρος της 

Οικονοµικής Επιτροπής κηρύσσει τη λήξη υποβολής των φακέλων συµµετοχής. 

Φάκελοι, που τυχόν υποβληθούν µετά την ορισµένη ηµέρα και ώρα ή µετά τυχόν 

παράταση, δεν θα γίνουν δεκτοί. 

4.10 Ακολούθως, διενεργείται η αποσφράγιση των φακέλων σύµφωνα µε τη σειρά 

παραλαβής των προσφορών και ακολουθεί η καταγραφή και ο έλεγχος πληρότητας 

και εγκυρότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας. 

4.11 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου του περιεχοµένου των φακέλων, η 

Επιτροπή ανακοινώνει τα ονόµατα των υποψηφίων που προκρίνονται και των 

υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους, λόγω έλλειψης 

τυπικών ή ουσιαστικών προσόντων συµµετοχής καθώς και τους λόγους αποκλεισµού 

τους. Στη διαδικασία µπορούν να συµµετέχουν όλοι οι νόµιµοι εκπρόσωποι των 

ενδιαφεροµένων. Αν κάποιος δεν πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, αυτό θα του 

ανακοινωθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας των προφορικών προσφορών. Η 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου από τη 

συµµετοχή στη δηµοπρασία, λόγω µη συµµόρφωσης µε τους όρους της διακήρυξης, 
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αναγράφεται στα πρακτικά της δηµοπρασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιστρέφεται 

ο φάκελος δικαιολογητικών µαζί µε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής επί 

αποδείξει στον συµµετέχοντα .Εάν ο συµµετέχων αρνηθεί να παραλάβει τον φάκελο 

µε τα δικαιολογητικά, δηλώνοντας έγγραφα ότι διαφωνεί, η οποιαδήποτε ένσταση ή 

διαµαρτυρία άλλης µορφής θα τεθεί υπόψη του αρµοδίου οργάνου κατά τη φάση 

κατακύρωσης της δηµοπρασίας 

4.12 Το πρακτικό της Επιτροπής κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους µε κάθε 

πρόσφορο µέσο, (ενδεικτικά e-mail ή ταχυδροµείο), στα στοιχεία επικοινωνίας, τα 

οποία θα γνωστοποιήσουν µε ευθύνη τους στο ∆ήµο. 

4.13 Ακολούθως, την ίδια ηµέρα, και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

προσκόµισης των δικαιολογητικών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, θα διεξαχθεί µεταξύ των διαγωνιζοµένων, που δεν έχουν αποκλειστεί 

κατά τα ανωτέρω, φανερή, προφορική και πλειοδοτική δηµοπρασία, µε την υποβολή 

οικονοµικών προσφορών, ως εξής: 

• Η Οικονοµική Επιτροπή προβαίνει σε ανοικτή προφορική δηµοπρασία, όπου ο 

κάθε συµµετέχων µεγαλοφώνως προσφέρει µίσθωµα υψηλότερο από το µίσθωµα 

εκκίνησης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας. 

• Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά µετά του 

ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική  για τον 

εκάστοτε πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον 

πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

• Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην 

Οικονοµική Επιτροπή πριν την έναρξη της δηµοπρασίας και να παρουσιάσει προς 

τούτο εξουσιοδότηση ή συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι 

µετέχει για δικό του λογαριασµό.  

• Ο προσφέρων το υψηλότερο τίµηµα ανακηρύσσεται από την Επιτροπή και ως 

πλειοδότης της δηµοπρασίας, µε πρακτικό που συντάσσεται από την Επιτροπή.  

4.14 Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από τα µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. 

4.15 Ο τελευταίος πλειοδότης ουδέν δικαίωµα αποκτά προς αποζηµίωση από τη µη 

έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας.  

4.16 Η Οικονοµική Επιτροπή, εφόσον κρίνει συµφέρουσα την προσφορά του 

πλειοδότη, αποφασίζει την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

4.17 Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται εάν:  

1. Το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος 

αποτελέσµατος ή σφάλµατος περί τη διενέργεια της δηµοπρασίας,  

2. Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο 

εγγυητής αυτού αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ως και όταν, µετά την 
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κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος 

της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής, αυτός δεν προσέλθει 

εµπροθέσµως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. Στις περιπτώσεις 

του στοιχείου(β),η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε βάρος του τελευταίου 

πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το 

επ’ ονόµατί του κατακυρωθέν ποσό,  

3. Στην περίπτωση κατά την οποία δύο δηµοπρασίες δεν φέρουν αποτέλεσµα και 

η εκµίσθωση γίνει µε απευθείας συµφωνία, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα 

καθορίσει τους ειδικότερους όρους της συµφωνίας. 

Άρθρο 5 

∆ικαίωµα Συµµετοχής 

 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, αρκεί να 

διαθέτουν τη δέουσα επιχειρηµατική εµπειρία, επενδυτική ικανότητα και 

χρηµατοοικονοµική επάρκεια, καθώς επίσης να πληρούν τα κριτήρια και να αποδέχονται 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει στη 

δηµοπρασία είτε µεµονωµένα είτε σε έναν µόνο όµιλο ή µία ένωση. Φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο 

διαγωνισµό, δεν µπορεί –επί ποινή αποκλεισµού –να µετέχει σε περισσότερες από µία 

προσφορές, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, ακόµη και αυτήν του εγγυητή. Στην περίπτωση 

συµµετοχής ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξιών, εάν µετά την ανάδειξή τους ως 

πλειοδότη, ακολουθήσει σύσταση οποιασδήποτε µορφής εταιρείας, τότε όλα τα 

επιµέρους πρόσωπα που συµµετείχαν στο διαγωνισµό ως ένωση προσώπων ή 

κοινοπραξία ευθύνονται και αυτά, µετά του εγγυητή, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε 

το συσταθησόµενο νοµικό πρόσωπο για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης έναντι 

του εκµισθωτή. Κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να προσέλθει στη διαδικασία 

δηµοπράτησης µε αξιόχρεο εγγυητή (φυσικό πρόσωπο και µόνο), ο οποίος θα 

συνυπογράψει(µε τον τελευταίο πλειοδότη) τα πρακτικά της δηµοπρασίας, καθιστάµενος 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων 

της διακήρυξης και της σύµβασης, την καταβολή του µισθώµατος και των λοιπών 

οικονοµικών υποχρεώσεων.  

Άρθρο 6 

Κωλύµατα συµµετοχής 

Στη δηµοπρασία δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία, Νοµικά πρόσωπα 

∆ηµοσίου ∆ικαίου, το ∆ήµο ή δηµοτικές επιχειρήσεις του ∆ήµου, επειδή δεν 

εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους.  
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2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 7 

της παρούσας, βάσει αµετάκλητης απόφασης.  

3. Όσοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στο ∆ήµο και στα νοµικά πρόσωπα και 

επιχειρήσεις του από µισθώµατα, τέλη, πρόστιµα ή άλλη αιτία.  

4. Όσοι προσκοµίσουν ψευδείς δηλώσεις ή πλαστά πιστοποιητικά.  

5. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής και 

δεν προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που ζητούνται µε την 

παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα ανωτέρω ισχύουν για 

κάθε µέλος της. Σε κάθε περίπτωση, η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να 

αποκλείσει από τη διαδικασία οποιονδήποτε συµµετέχοντα, εφόσον αυτό κριθεί 

απαραίτητο, µε αιτιολογηµένη απόφασή της 

Άρθρο 7 

∆ικαιολογητικά 

Κάθε ενδιαφερόµενος (στην περίπτωση κοινοπραξιών - ενώσεων προσώπων, τα 

δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκοµίζονται από όλους τους συµµετέχοντες) που 

επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία παραχώρησης χρήσεως χώρου εγκατάστασης 

και λειτουργίας ενός ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ θα καταθέσει φάκελο µε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητα του φυσικού προσώπου ή του 

νόµιµου εκπροσώπου του νοµικού πρόσωπο καθώς και του/της εγγυητή/ τριας. 

2. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό που 

θα είναι ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, ή 

λόγω 

εγγυήσεως, γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ιδίου ποσού, τα οποία στους αποτυχόντες 

επιστρέφονται µετά το πέρας της δηµοπρασίας στον δε τελευταίο πλειοδότη, 

µετά το τέλος της διάρκειας της παραχώρησης. 

3. Αξιόχρεο κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής εγγυητή, (φορολογικά 

και ασφαλιστικά ενήµερος και για οφειλές προς τον ∆ήµο Σερβίων), ο οποίος 

υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και το συµφωνητικό, 

καθιστάµενος για την εκπλήρωση των όρων της συµβάσεως αλληλεγγύως και εξ 

ολοκλήρου υπεύθυνος µετά του µισθωτού, παραιτούµενος των ευεργετηµάτων 

της διαιρέσεως και διζήσεως 

4. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου 

5. Ασφαλιστική ενηµερότητα 

6. Φορολογική ενηµερότητα 

7. Βεβαίωση περί µη οφειλής του στο ∆ήµο Σερβίων (∆ηµοτική ενηµερότητα) 

8. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, σε περίπτωση εκπροσώπησης.  
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9. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, του διαγωνιζοµένου στην οποία να δηλώνεται 

ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς:  

• δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα 

της απάτης, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

απιστίας, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας,  

• δεν έχει ασκηθεί εναντίον του (ή εναντίον της εταιρείας που εκπροσωπεί) 

αγωγή απαιτήσεως από πιστωτικό τίτλο, αγωγή απόδοσης του µισθίου ή 

διαταγή απόδοσης µισθίου, αγωγή ή διαταγή πληρωµής µισθωµάτων λόγω 

υπαίτιας ή µη καθυστέρησης αυτών ή οποιαδήποτε εξωστική δικαστική 

διαδικασία.  

10. Βεβαίωση µηχανικού διπλωµατούχου ανώτατης σχολής για την καλή 

εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών 

11. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

12.  Βεβαίωση διπλωµατούχου χηµικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των 

τυχόν χρησιµοποιούµενων αερίων και άλλων υλών 

13. Άδεια του Υπουργείου ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας) για 

µηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 

207/1967 (Α΄216) 

14. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής εάν δεν υπάρχουν 

εγκαταστάσεις άνω των 10 HP 

15. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή 

ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών µέσων ότι η πτήση ή η 

ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισµούς της, και στους εν γένει 

κανόνες ασφαλείας του εναέριου χώρου 

16. Βεβαίωση της ∆ΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή 

που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση 

17. Γνωµάτευση κτηνιάτρου της αρµόδιας οργανικής µονάδας Κτηνιατρικής της Π.Ε. 

Κοζάνης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονοµικής καταλληλότητας 

των ζώων. 

18. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε θεωρηµένη το γνήσιο της υπογραφής, καλής 

εκτέλεσης όλων των όρων του Συµφωνητικού σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσης 
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Ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος και να φέρει 

εξωτερικά την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού και τα στοιχεία (προσωπικά και επικοινωνίας) του συµµετέχοντος.  

Άρθρο 8 

 Απαιτούµενες εγγυήσεις 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στη δηµοπρασία. Η Εγγύηση Συµµετοχής θα 

πρέπει να έχει τη µορφή γραµµατίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή από αναγνωρισµένη Τράπεζα, 

πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό, να έχει εκδοθεί στο όνοµα του υποψηφίου αναδόχου – µισθωτή και να 

απευθύνεται στο ∆ήµο Σερβίων, να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι µηνών και να είναι 

ισόποση µε το 10% της ελάχιστης τιµής πρώτης προσφοράς κατ’ έτος. Σε περίπτωση 

που η διάρκεια ισχύος της εγγύησης λήξει πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο 

εκµισθωτής ∆ήµος µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητήσει από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της. Σε 

περίπτωση ενώσεως προσώπων το παραπάνω ποσό µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία 

είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών. Κάθε µία όµως από αυτές 

πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συµµετέχοντες και να περιλαµβάνει και τον όρο 

ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Η Εγγύηση Συµµετοχής 

επιστρέφεται στον οριστικό πλειοδότη οπωσδήποτε µετά την κατάθεση της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός χρονικό περιθωρίου δέκα(10) 

εργασίµων ηµερών από την υπογραφή του συµφωνητικού εκµίσθωσης. Σε 

περίπτωση που ο προσωρινός πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει εµπρόθεσµα το 

συµφωνητικό µίσθωσης, ή δεν προσκοµίσει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

προβλέπονται, ή δεν καταθέσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 

2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Ο πλειοδότης υποχρεούται, µε την 

υπογραφή της Σύµβασης, να προσκοµίσει στο ∆ήµο εγγυητική επιστολή για την 

καλή εκτέλεση των όρων του συµφωνητικού µίσθωσης, η οποία θα πρέπει να έχει τη 

µορφή γραµµατίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων ή Εγγυητικής Επιστολής από αναγνωρισµένη Τράπεζα, πιστωτικό ίδρυµα ή 

άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ήστο εξωτερικό, να 

εκδοθεί στο όνοµα του πλειοδότη και να απευθύνεται στο ∆ήµο Σερβίων, µε 

ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον έξι (6) µήνες µετά τη συµβατική λήξη της µίσθωσης 

ή να είναι αορίστου διάρκειας, ποσού ίσο µε το 10 % του µισθώµατος που θα 

επιτευχθεί από τη δηµοπρασία. Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων το παραπάνω 

ποσό µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων 

εγγυητικών επιστολών. Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους 
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τους πλειοδότες και να περιλαµβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 

των µελών της ένωσης. Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, η χρηµατική 

εγγύηση καταπέσει υπέρ του ∆ήµου ή µειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ο 

πλειοδότης να ανανεώσει, συµπληρώσει ή αντικαταστήσει αυτήν µέσα στις 

καθοριζόµενες κατά περίπτωση προθεσµίες, παρέχεται το δικαίωµα στο ∆ήµο να 

καταγγείλει, χωρίς προειδοποίηση ή διαµαρτυρία, τη σύµβαση. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον µισθωτή µε την ολοκλήρωση της 

µίσθωσης κατόπιν βεβαίωσης της Επιτροπής Εµποροπανήγυρης ότι η µίσθωση 

ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήµατα και δεν συντρέχουν λόγοι κράτησής της από την 

υπηρεσία. 

Άρθρο 9 

 Εγγυητής 

Ο εγγυητής του πλειοδότη θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι 

αλληλεγγύως και καθ’ ολοκληρίαν υπεύθυνος µε αυτόν για την τήρηση και εκπλήρωση 

των όρων της σύµβασης, χωρίς το δικαίωµα της διαίρεσης ή δίζησης. 

Άρθρο 10 

 Υπογραφή σύµβασης 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του, εντός 

δέκα (10) ηµερών, αφότου του κοινοποιηθεί η απόφαση της έγκρισης του αποτελέσµατος 

της δηµοπρασίας, για να υπογράψει το συµφωνητικό µίσθωσης προσκοµίζοντας 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που θα αθετήσει την υποχρέωσή του 

αυτή ή εάν παραλείψει να καταθέσει την εγγύηση, που αναγράφεται στο άρθρο 8 της 

παρούσας, ενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, οι οποίοι 

ευθύνονται για τη διαφορά µεταξύ του τυχόν µικρότερου οικονοµικού αποτελέσµατος 

της δηµοπρασίας σε σχέση µε την προηγούµενη (η οποία εισπράττεται κατά τις διατάξεις 

του Νόµου «περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων»). Η επί πλέον διαφορά που θα προκύψει 

κατά τον αναπλειστηριασµό παραµένει προς όφελος του ∆ήµου. Επίσης, καταπίπτει υπέρ 

του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ως ποινική ρήτρα.  

Άρθρο11 

Χρήση –Αξιοποίηση του µίσθιου 

Η έκταση παραχωρείται για µίσθωση όπως είναι και ευρίσκεται. Με τη συµµετοχή του 

στη δηµοπρασία καθίσταται σαφές ότι ο µισθωτής έχει λάβει γνώση των τοπικών 

συνθηκών και της υφιστάµενης κατάστασης, έχοντας διενεργήσει αυτοψία στους χώρους 

αυτούς, πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας. Ο µισθωτής υποχρεούται στην αξιοποίηση, 

χρήση και συντήρηση του µίσθιου σύµφωνα µε όσα έχουν προαναφερθεί στο άρθρο 1 της 

παρούσας. Ο µισθωτής θα φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι όλων των 

αρµόδιων αρχών και υπηρεσιών, εφόσον απαιτηθεί έγκριση από κάποια/κάποιες. Οι 

απαιτούµενες άδειες θα εκπονηθούν/εκδοθούν µε δαπάνες του µισθωτή, ο οποίος ουδεµία 
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αξίωση θα έχει από τον εκµισθωτή. Επιπλέον, ο µισθωτής δε θα έχει καµία αξίωση από 

τον εκµισθωτή, στην περίπτωση που δε θα µπορέσει να εκδώσει κάποια άδεια. 

Άρθρο12 

Υποχρεώσεις µισθωτή 

Ο µισθωτής έχει την υποχρέωση να λειτουργήσει µεγάλες εγκαταστάσεις 

ψυχαγωγικών παιχνιδιών, όπως ενδεικτικά µπαλαρίνα, πανοραµικός τροχός (ρόδα), 

χταπόδι (carousel), τραµπολίνο, τρένο, τρενάκι παιδικό, ταψί, πίστα µε παιδικά 

συγκρουόµενα, πίστα µε συγκρουόµενα, παιδικά τζιπ, ταλαντευόµενη βάρκα, κλπ. 

Ο µισθωτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επαρκή 

ασφάλιση του συνόλου των εγκαταστάσεών του, καθώς και πιστοποιήσεως της 

λειτουργίας των µηχανηµάτων του. Πριν την έναρξη λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ο 

µισθωτής πρέπει να έχει λάβει την απαιτούµενη άδεια από το αρµόδιο Τµήµα 

αδειοδοτήσεων του ∆ήµου Σερβίων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης 

του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και πριν την έναρξη λειτουργίας θα πρέπει να προσκοµιστούν και να 

βρίσκονται στη διάθεση του εκµισθωτή ∆ήµου τα εξής: 

1. Βεβαίωση µηχανολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση 

και λειτουργία των παιχνιδιών 

2. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής, περί ασφαλείας των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

3. Βεβαίωση πολιτικού µηχανικού για την στατικότητα των εγκαταστάσεων 

Ο µισθωτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του 

προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, των επισκεπτών 

που θα χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχηµα 

ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεων του καθ’ όλη τη 

διάρκεια της µίσθωσης, καθώς και κατά το χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης 

των διάφορων µερών και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεων του και θα είναι σε 

περίπτωση ατυχήµατος αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζηµιώσεων. 

Πριν την έναρξη λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ο µισθωτής οφείλει να 

προσκοµίσει συµβόλαιο αστικής ευθύνης και συµβόλαιο ασφάλισης των εγκαταστάσεων 

ψυχαγωγικών παιδειών. Ο µισθωτής θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρολογικό πίνακα 

διανοµής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση να 

είναι κατάλληλα. Τον µισθωτή θα βαρύνει η δαπάνη σύνδεσης και κατανάλωσης του 

ηλεκτρικού ρεύµατος για τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, το ποσό της οποίας θα 

καθοριστεί κατόπιν ελέγχου από την Επιτροπή Εµποροπανήγυρης και θα καταβληθεί από 

τον µισθωτή µετά τη λήξη της µίσθωσης και πριν την επιστροφή της εγγυητικής 

επιστολής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8. Η µη καταβολή του ποσού που θα 

οριστεί από την Επιτροπή, συνιστά λόγω µερικής ή ολικής παρακράτησης της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του µισθωτή µε το ποσό που θα 
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ορίσει η επιτροπή εµποροπανήγυρης, το θέµα θα έρθει προς συζήτηση στην Οικονοµική 

Επιτροπή, η οποία και θα καθορίσει το τελικό ποσό πληρωµής. 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του µίσθιου, τις 

υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση, 

προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση και φθορά, διαφορετικά ευθύνεται 

σε αποζηµίωση. Ακόµη, οφείλει να διατηρεί το µίσθιο και τον περιβάλλοντα χώρο 

καθαρό και γενικά η χρήση του µίσθιου να γίνεται µε τρόπο που να µη θίγεται η ησυχία, 

η δηµόσια υγεία και ασφάλεια.  

Ο µισθωτής ευθύνεται για την αποκατάσταση από τυχόν φθορές ή βλάβες, τις οποίες 

θα προξενήσει στο µίσθιο(ο ίδιος ή τρίτος) και τις οποίες υποχρεούται να επανορθώσει 

µε δική του επιµέλεια και δαπάνες, χωρίς να έχει δικαίωµα ή αξίωση κατά του ∆ήµου για 

την πληρωµή ή την απόδοση σε αυτόν των ποσών που πλήρωσε. 

Ο µισθωτής δε δικαιούται σε µη καταβολή ή µείωση ή επιστροφή του µισθώµατος 

ακόµη και αν δεν δύναται να κάνει χρήση του µίσθιου, εκτός από περίπτωση ανωτέρας 

βίας που δε θα αφορά τον ίδιο και µε απαραίτητη προϋπόθεση επιπροσθέτως, την 

αποδεδειγµένη µη λειτουργία του, εξ αιτίας αυτής, µε σχετική έγγραφη αναφορά. Ο 

µισθωτής υποχρεούται, µε δική του ευθύνη και δαπάνη, να εξασφαλίσει όλες τις εκ του 

Νόµου προβλεπόµενες άδειες λειτουργίας.  

Ο µισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε δηµόσιας ή άλλης αρχής, 

ασφαλιστικού οργανισµού, ∆ΕΚΟ, εργαζοµένων του ή οιοδήποτε άλλου συνδεδεµένου 

µε τη χρήση του µίσθιου κατά οικονοµική, διοικητική ή άλλη σχέση οποιασδήποτε 

µορφής. Τον µισθωτή βαρύνει ολόκληρο το χαρτόσηµο των µισθωµάτων ή άλλο 

ισοδύναµο τέλος ή φόρος που τυχόν θα θεσπισθεί. 

Άρθρο13 

Λήξη µίσθωσης 

Ο µισθωτής, µε την επιφύλαξη του άρθρου 11,υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης 

να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά 

ευθύνεται σε αποζηµίωση. Η αποζηµίωση αυτή παρακρατείται υπέρ του ∆ήµου δια της 

ολικής ή τµηµατικής καταπτώσεως των εις χείρας του εγγυήσεων του άρθρου8,οι οποίες 

επιστρέφονται στον αποχωρήσαντα µισθωτή εντός τριών εργάσιµων ηµερών, µετά την 

παραλαβή του µίσθιου. Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος δικαιούται να επιδιώξει δικαστικά 

την ικανοποίηση κάθε δικαιώµατός του έναντι του µισθωτή ακόµη και µετά την 

παραλαβή του µίσθιου, αναλόγως προς τα πραγµατικά στοιχεία που θα αφορούν το 

µίσθιο και τη συνολική µισθωτική σχέση. Κατά τη λήξη ή τη διάλυση της µίσθωσης, 

αυτός υποχρεώνεται να παραδώσει αµέσως το µίσθιο µε πρωτόκολλο, σε καλή 

κατάσταση. Αλλιώς θα αποβληθεί βιαίως και επιπλέον ορίζεται µε τη σύµβαση ποινική 

ρήτρα σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του εκάστοτε καταβαλλόµενου 

µισθώµατος για κάθε ηµέρα καθυστέρησης παράδοσης του µισθίου. Η παρούσα ποινική 
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ρήτρα καταβάλλεται ανεξαρτήτως της αποζηµίωσης για οποιαδήποτε άλλη ζηµία του 

∆ήµου και δεν αποκλείει ούτε περιορίζει το δικαίωµα περαιτέρω αποζηµίωσης του 

∆ήµου, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης  

Άρθρο 14 

Αναµίσθωση –Υπεκµίσθωση 

Η σιωπηρή αναµίσθωση απαγορεύεται απολύτως. Ο µισθωτής οφείλει µετά τη λήξη 

της ενοικιάσεως να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που του παραδόθηκε. 

Υπεκµίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης 

της µίσθωσης. Ο σχετικός όρος συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στη σύµβαση. Σε 

περίπτωση υπεκµίσθωσης, ο αρχικός µισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον 

έναντι του ∆ήµου, σύµφωνα µε τους όρους της κύριας σύµβασης µίσθωσης. Σε 

περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου, οι παραπάνω συµβάσεις και 

πράξεις δεν θα αναγνωρίζονται από το ∆ήµο και δεν θα τον δεσµεύουν, επιπροσθέτως δε 

ο ∆ήµος έχει δικαίωµα να ζητήσει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης, µη αποκλειόµενης της καταγγελίας της σύµβασης και της αναζήτησης κάθε 

ζηµίας, που τυχόν θα υποστεί ο ∆ήµος από την παραπάνω αιτία. 

Άρθρο 15 

 Ειδικές ρήτρες 

Όλοι οι όροι της µισθωτικής σύµβασης είναι ουσιώδεις και σπουδαίοι και για το λόγο 

αυτό, σε περίπτωση µη τήρησης αυτών, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να προβεί σε 

καταγγελία της µίσθωσης, να επιδιώξει την αποβολή του µισθωτή από το µίσθιο και την 

απόδοση της χρήσης του µισθίου, ενώ κάθε είδους εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του 

∆ήµου και ο ∆ήµος δύναται να διεκδικήσει την καταβολή αποζηµίωσης για τυχόν 

περαιτέρω ζηµία του. 

Τυχόν ακυρότητα οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, δεν συνεπάγεται την ακυρότητα 

της σύµβασης, η οποία κατά τους λοιπούς όρους της εξακολουθεί να ισχύει και να 

δεσµεύει τα συµβαλλόµενα µέρη. Κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση σε βάρος του ∆ήµου 

δεν γεννάται σε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της µίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία, 

ακόµα και εξαιτίας βίαιης διακοπής της µισθωτικής σύµβασης. 

Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση ή την ερµηνεία της 

µισθωτικής σύµβασης, αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της Κοζάνης, εφαρµοστέο θα είναι 

το Ελληνικό ∆ίκαιο, ενώ κάθε ασάφεια θα ερµηνεύεται προς όφελος του ∆ήµου. Επίσης, 

τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν το δικαίωµα να προσφύγουν στο θεσµό της 

διαµεσολάβησης, µε επιλογή κοινού διαµεσολαβητή, σύµφωνα µε το Νόµο.  

Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης κρίνονται κρίσιµοι και σπουδαίοι και 

αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόµενο της σχετικής σύµβασης, ακόµα κι αν δεν γίνεται 

ρητή µνεία των όρων αυτών στη σχετική σύµβαση. Η εκ µέρους του ∆ήµου σιωπηρή 

ανοχή παραβάσεως κάποιου όρου ή η πληµµελής ή µη εφαρµογή κάποιου όρου της 
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παρούσας, σε καµία περίπτωση δεν θεωρείται τροποποίηση ή κατάργηση όρου ή 

σιωπηρή έγκριση της παράβασης. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, 

ισχύ έχει η κείµενη νοµοθεσία. 

Άρθρο 16 

 Ρήτρα αποκλεισµού ευθύνης 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει το χρονοδιάγραµµα της δηµοπρασίας ή 

να µην κατακυρώσει το αποτέλεσµα στον πλειοδότη, εφόσον η προσφορά του κριθεί 

ασύµφορη ή να µαταιώσει οριστικά τη δηµοπρασία ή να επαναλάβει τη δηµοπρασία, µε ή 

χωρίς τροποποίηση των όρων, δίχως να γεννάται οποιοδήποτε σχετικό δικαίωµα 

αποζηµίωσης του πλειοδότη και των λοιπών συµµετεχόντων στη δηµοπρασία.  

Παρά το γεγονός ότι οι όροι της παρούσας διακήρυξης και όλες οι πληροφορίες που 

περιλαµβάνει, έχουν συνταχθεί µε καλή πίστη, οι συντάκτες τους ουδόλως υποστηρίζουν 

ότι αυτά είναι εξαντλητικά ή ότι έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο φορέα. Ούτε ο 

∆ήµος, ούτε η Οικονοµική Επιτροπή, ούτε οι υπάλληλοι οποιασδήποτε υπηρεσίας του 

∆ήµου έχουν ή αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά µε την επάρκεια, ακρίβεια ή 

πληρότητα της διακήρυξης και ουδόλως δεσµεύονται ή παρέχουν οποιαδήποτε ρητή ή 

τεκµαιρόµενη εγγύηση όσον αφορά στα στοιχεία αυτά, κατά τη διεξαγωγή της 

δηµοπρασίας ή σε οποιαδήποτε στάδιο της εκµίσθωσης.  

Συνεπώς, µε την παρούσα, οι συντάκτες αποποιούνται οποιαδήποτε σχετική ευθύνη 

που πηγάζει από όλα τα παραπάνω. Τα αναφερόµενα στο παρόν και όσες διευκρινίσεις 

δοθούν από τους υπαλλήλους του ∆ήµου στους ενδιαφερόµενους συµµετέχοντες δεν 

δύνανται να δηµιουργήσουν οποιοδήποτε δικαίωµα, απαίτηση ή αξίωση σε βάρος τους. 

Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωµα δεν αποκτά προς αποζηµίωση εκ της µη 

εγκρίσεως των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της 

διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. Επίσης δεν αποκτά δικαίωµα 

αποζηµίωσης αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπογραφεί η σύµβαση µίσθωσης και τα 

πρακτικά της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου, µε αιτιολογηµένη 

απόφασή του, παρά την έγκρισή τους. 

Άρθρο 17 

∆ηµοσίευση διακήρυξης 

Η αναλυτική διακήρυξη της δηµοπρασίας θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

Περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον  πίνακα ανακοινώσεων  του 

∆ηµαρχείου Σερβίων, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας.  

Άρθρο 18 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης και τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις 
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εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο αρµόδιο  Τµήµα του ∆ήµου τηλ.2464350118, email: 

gaa@dservion.gr.  

Αντίγραφο της διακήρυξης θα χορηγείται στους ενδιαφερόµενους, ύστερα από 

αίτηση που υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία, µέχρι την προηγούµενη ηµέρα 

διενέργειας της δηµοπρασίας. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
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