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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             ιδηρόκαζηρο 16.08.2021                              

ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 

ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ                                                       Αριθμός Πρωη.  6739 
 
Τατ. Διεύθσνζη:   Διοικηηήριο 
Τατ. Κωδικός:   62300 Σιδηρόκαζηρο 
Πληροθορίες:    Β. Κωνζηανηινίδοσ   
Τηλέθωνο:         2323 350232 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 Για ηην εκμίζθωζη τώρων ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ,  ζηα πλαίζια ηων εηήζιων     

παραδοζιακών  πανηγύρεων  ιδηροκάζηροσ και Ροδόπολης 

 

     Εκηίθεηαι ζε θανερό πλειοδοηικό προθορικό διαγωνιζμό με ανοιτηές προζθορές, η  
εκμίζθωζη α) ρώξνπ 300 η.κ. πεξίπνπ ζην θάησ κέξνο ηεο πιαηείαο Ρνδόπνιεο θαη β) 

ρώξνπ 500 η.κ. πεξίπνπ (ππ' αξηζκ. 1 ηεκάρην), ρώξνπ 650 η.κ. πεξίπνπ (ππ' αξηζκ. 2 
ηεκάρην), ρώξνπ 650 η.κ. πεξίπνπ (ππ' αξηζκ. 3 ηεκάρην) θαη ρώξνπ 450 η.κ. πεξίπνπ 
(ππ' αξηζκ. 4 ηεκάρην) ζην ηδεξόθαζηξν. 
      

     Οη όξνη ηεο Γεκνπξαζίαο έρνπλ σο εμήο: 

Άξζξν 1: Αληηθείκελν Δεκνπξαζίαο 

Με ηελ παξνύζα δηαθήξπμε, εθηίζεληαη ζε πιεηνδνηηθό θαλεξό θαη πξνθνξηθό 

δηαγσληζκό κε αλνηρηέο πξνζθνξέο, νη εθκηζζώζεηο ησλ παξαθάησ ρώξσλ: 

α) ρώξνπ 300 η.κ. πεξίπνπ ζην θάησ κέξνο ηεο πιαηείαο Ρνδόπνιεο.  θαη β) ρώξνπ 500 

η.κ. πεξίπνπ (ππ' αξηζκ. 1 ηεκάρην), ρώξνπ 650 η.κ. πεξίπνπ (ππ' αξηζκ. 2 ηεκάρην), 

ρώξνπ 650 η.κ. πεξίπνπ (ππ' αξηζκ. 3 ηεκάρην) θαη ρώξνπ  450 η.κ. πεξίπνπ (ππ' αξηζκ. 

4 ηεκάρην) ζην ηδεξόθαζηξν  

Οη παξαπάλσ εθκηζζώζεηο ζα γίλνπλ  ζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή θνηλνπξαμία θαη 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο κηζζσηέο γηα ηνλ απνθιεηζηηθό ζθνπό ηεο εγθαηάζηαζεο 

ΛΟΤΝΑ –ΠΑΡΚ ζηα πιαίζηα ησλ εηήζησλ παξαδνζηαθώλ εκπνξνπαλεγύξεσλ Ρνδόπνιεο 

θαη ηδεξνθάζηξνπ 

 

Άξζξν 2: Πεξηγξαθή ρώξνπ 
α) παλήγπξε Ρνδόπνιεο: 
 

Ο ρώξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζή Λνύλα - Παξθ βξίζθεηαη  ζην θάησ κέξνο ηεο πιαηείαο 

Ρνδόπνιεο θαη έρεη έθηαζε 300 η.κ. πεξίπνπ 
 

β) παλήγπξε ηδεξνθάζηξνπ: 
 

νη ρώξνη γηα ηελ εγθαηάζηαζή Λνύλα - Παξθ  είλαη νη αθόινπζνη: 
α) ρώξνο 500 η.κ. πεξίπνπ (ππ' αξηζκ. 1 ηεκάρην) 
β) ρώξνο 650 η.κ. πεξίπνπ (ππ' αξηζκ. 2 ηεκάρην) 
γ) ρώξνο 650 η.κ. πεξίπνπ (ππ' αξηζκ. 3 ηεκάρην)  
δ) ρώξνο 450 η.κ. πεξίπνπ (ππ' αξηζκ. 4 ηεκάρην) 
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  Η ρξήζε ησλ παξαπάλσ ρώξσλ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα εγθαηάζηαζε 

κνλάδσλ ςπραγσγηθώλ κέζσλ (ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ) πνπ πεξηέρνπλ κεραληθά κέζα 

ςπραγσγίαο όπσο ζπγθξνπόκελα απηνθίλεηα, ζηδεξνδξόκνπο, ξόδα, ζεάκαηα θ.α. 

ζπλαθή πξνο ηε κνξθή απηή ηεο ςπραγσγίαο είδε. 
Οη παξαπάλσ ρώξνη, παξαρσξνύληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε κόλν  ΛΟΤΝΑ-ΠΑΡΚ θαη 

απαγνξεύεηαη ξεηώο: 

Η ηνπνζέηεζε ηπρεξώλ παηρληδηώλ. 

Η πώιεζε νπνηνλδήπνηε παηρληδηώλ, ςηιηθώλ θαη γεληθά εηδώλ εκπνξηθήο ρξήζεο-

θαηαλάισζεο. 

Η εγθαηάζηαζε ςεζηαξηώλ-θαληηλώλ (θηλεηώλ ή κε) θαη πιαλόδησλ πσιεηώλ 

(ζνπβιάθηα-θαιακπόθηα θ.ιπ.). 

Γεληθά νηηδήπνηε δελ έρεη ζρέζε κε ΛΟΤΝΑ-ΠΑΡΚ. 
 

Άξζξν 3: Τξόπνο Δηελέξγεηαο ηεο Δεκνπξαζίαο 
Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, θαη ζα δηεμαρζεί ηελ 26ε Απγνύζηνπ 2021 

θαη ώξα 10.30’ π.κ. ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ.270/81, πνπ έρεη 

νξηζζεί κε ηηο ππ’ αξηζκ. 228/2020 & 107/2021 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθ’ 

όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη 

πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη 

ζηα πξαθηηθά. 
Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθώλεζεο κεηά 

ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε 

πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο 

αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 
Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επί ηεο 

δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην 

πξνο ηνύην λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ 

ινγαξηαζκό. 
Η απόθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνύ ελδηαθεξνκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππό ηεο νηθείαο δηαθεξύμεσο 

πξνβιεπόκελνπο όξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο 

ζπληάζζνληαη ζε απιό ραξηί. 
 

Άξζξν 4: Τόπνο θαη εκέξα δηεμαγωγήο ηεο δεκνπξαζίαο 
 Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζην 

ηδεξόθαζηξν  ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηελ 26ε Απγνύζηνπ 2021 θαη ώξα 

10.30’ π.κ.  
 

 

Άξζξν 5: Καηώηαην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 
Σν θαηώηαην όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη: 
α) γηα ηελ παλήγπξε Ρνδόπνιεο :     300,00 € 
 

 

β) γηα ηελ παλήγπξε ηδεξνθάζηξνπ: 
 

α) γηα ηα 500 η.κ. πεξίπνπ ζην ππ' αξηζκ. 1 ηεκάρην, 1.700,00 € 
β) γηα ηα 650 η.κ. πεξίπνπ ζην ππ' αξηζκ. 2 ηεκάρην, 2.200,00 € 
γ) γηα ηα 650 η.κ. πεξίπνπ ζην ππ' αξηζκ. 3 ηεκάρην, 2.200,00 € 
δ) γηα ηα 450 η.κ. πεξίπνπ ζην ππ' αξηζκ. 4 ηεκάρην, 1.500,00 € 
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Η πξώηε πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη αλώηεξε από ηελ ηηκή εθθίλεζεο θαηά 10,00 επξώ 

θαη θάζε αληηπξνζθνξά αλώηεξε ηνπιάρηζηνλ θαηά 50,00 επξώ από ηελ ακέζσο 

πξνεγνύκελε. 
 

Άξζξν 6: Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία έρνπλ όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα, ελώ 

απνθιείνληαη όζνη νθείινπλ παιαηά κηζζώκαηα. 
Κάζε πιεηνδόηεο κπνξεί λα δώζεη πξνζθνξά γηα θάζε παλήγπξε ρσξηζηά ή θαη γηα ηηο 

δύν καδί.  Δπίζεο πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί είηε γηα θάζε ηεκάρην ρσξηζηά είηε γηα όια 

καδί.  
 

Άξζξν 7: Εγγπήζεηο  
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ππνβάιινπλ ζηελ αξκόδηα επηηξνπή θάθειν κε ηα 

θάησζη δηθαηνινγεηηθά όια επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 

 Γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ 

ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηό από απηόλ πνπ 

επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνινγηώλ Γεκνζίνπ, Σξαπέδεο, ή Οξγαληζκνύ 

θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, πνζό ίζν πξνο ην έλα 

δέθαην (1/10) ηνπ νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο 

δηαθήξπμεο.  Η αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο κε άιιε κε πνζό ίζν πξνο ην αλσηέξσ πνζνζηό επί ηνπ 

επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο.   

 Αμηόρξεν θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο εγγπεηή, ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα 

ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ην ζπκθσλεηηθό, θαζηζηάκελνο γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο αιιειεγγύσο θαη εμ νινθιήξνπ 

ππεύζπλνο κεηά ηνπ κηζζσηνύ, παξαηηνύκελνο ησλ επεξγεηεκάησλ ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

Ο εγγπεηήο πξέπεη λα θαηαζέζεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο 

ηαπηόηεηαο, β) βεβαίσζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σακείνπ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θαη ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Ι.   

πεξί κε νθεηιήο ηνπ νπνηνπδήπνηε πνζνύ πξνο ηνλ Γήκν 
 

Άξζξν 8: Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο  

1.  Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

2.  Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

3.  Βεβαίσζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σακείνπ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θαη ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Ι.  πεξί κε 

νθεηιήο ηνπ νπνηνπδήπνηε πνζνύ πξνο ηνλ Γήκν, από ηελ νπνία λα εμάγεηαη όηη απηόο 

θαη ν εγγπεηήο ηνπ δελ είλαη νθεηιέηεο. 

4.  Τπεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, όηη έιαβε πιήξε γλώζε 

ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο. 

5.  ε πεξίπησζε εηαηξείαο αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, 

από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο, θαζώο θαη επηθπξσκέλν 

θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο.  Δθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό όρη κε ην λόκηκν εθπξόζσπν βάζεη θαηαζηαηηθνύ αιιά κε 

εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, βεβαησκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, ή 

ζπκβνιαηνγξάθν, ή από όπνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
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6.  Έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ. 

7.  Βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΛΟΤΝΑ-ΠΑΡΚ ζε 

εκπνξνπαλήγπξε ή ζξεζθεπηηθή παλήγπξε. 

8.  α) Τπεύζπλε Γήισζε - βεβαίσζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

δηπισκαηνύρνπ κεραλνιόγνπ-ειεθηξνιόγνπ πεξί θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ 

ηνπ ΛΟΤΝΑ -ΠΑΡΚ από ειεθηξνκεραλνινγηθήο πιεπξάο θαη όηη νη ήιεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθαιείαο,  θαζώο θαη όηη δελ ππάξρνπλ 

εγθαηαζηάζεηο άλσ ησλ 10 HP,  θαη β) ππεύζπλε δήισζε -βεβαίσζε δηπισκαηνύρνπ 

πνιηηηθνύ κεραληθνύ πεξί θαιήο εγθαηάζηαζεο, ζηαηηθόηεηαο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο, 

κε εκεξνκελία εθείλε ηεο εγθαηαζηάζεσο. 

9.  Γλσκάηεπζε ηνπ πκβνπιίνπ Θεάηξνπ – Κηλεκαηνγξάθνπ. 

10.  Τπεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, θαιήο εθηέιεζεο όισλ 

ησλ όξσλ ηνπ πκθσλεηηθνύ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο. 

11.  Σα θπζηθά πξόζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο 

ηαπηόηεηαο. 
 

Αξζξν 9: Δηθαίωκα απνδεκίωζεο 
     Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ πξηλ ηελ έγθξηζε ή 

κε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο. 
 

Αξζξν 10: Σύκβαζε 
     Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ ηεο απόθαζεο  γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ, γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή 

ζπκθσλεηηθνύ, πνπ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ππνγξάθεη ν Γήκαξρνο, αιιηώο 

θεξύζζεηαη απηνδίθαηα έθπησηνο θαη επαλαιακβάλεηαη ε δεκνπξαζία ζε βάξνο απηνύ θαη 

ηνπ εγγπεηή ηνπ. 
     ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ λέα δεκνπξαζία ζα επηηεπρζεί κηθξόηεξν κίζζσκα, ν 

ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη εγγπεηήο ηνπ ζα είλαη ζπλππεύζπλνη απέλαληη ζην Γήκν. Μεηά 

ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη 

θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά. 
 

Αξζξν 11: Δηάξθεηα εθκίζζωζεο 
Η κίζζσζε αξρίδεη: 
α) γηα ην ηδεξόθαζηξν από 29.08.2021 έσο θαη 04.09.2021 
β) γηα ηελ Ρνδόπνιε από 13.09.2021 έσο θαη 14.09.2021 

 
 

Αξζξν 12: Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο 
     Ο αλάδνρνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα θαηαβάιεη ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ εθάπαμ ηελ ηειηθή 

θαηαθπξσηηθή ηηκή ηνπ κηζζώκαηνο. 
     Σα ηέιε ραξηνζήκνπ, όπσο Γεκόζηνο θαη Κνηλνηηθόο Φόξνο θιπ. βαξύλνπλ ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 
 

Αξζξν 13: Υπνρξεώζεηο κηζζωηή 
     Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο 

ππέξ απηνύ δνπιείεο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, 

πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε 

απνδεκίσζε. 
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Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο γηα όιεο ηηο 

κνλάδεο ςπραγσγηθώλ κέζσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε λνκνζεζία θαη ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο, ελώ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε όιεο ηηο λόκηκεο εγθξίζεηο. 
Όιεο νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα γίλνπλ κε επζύλε ηνπ πιεηνδόηε αλαδόρνπ θαη ππό 

ηελ επίβιεςε αδεηνύρνπ ειεθηξνιόγνπ εγθαηαζηάηε ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ HD 384/4-3-

2004 νδεγία ηνπ ΔΛΟΣ. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη επίζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο 

θαη πξηλ ηελ ειεθηξνδόηεζε, λα πξνζθνκίζεη θαη ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΑΓΔΙΟΤΥΟΤ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ (Ν. 4483/1965, άξζξν 2, Τ.Α. Φ.7.5./1816/88/ 

27.2.2004, ΚΤΑ Φ.Α50/12081/ 642/26.7.2006, Τ.Α.Φ.50/503/168/19.4.2011, όπσο 

ηζρύνπλ). 
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα ηελ επζύλε έλαληη νηνπδήπνηε ηξίηνπ 

ηόζν θαηά ηελ εγθαηάζηαζε-απεγθαηάζηαζε ηνπ Λνύλα - Παξθ όζν θαη θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία απηνύ. 
Ο Γήκνο ηληηθήο απαιιάζζεηαη θάζε επζύλεο γηα θάζε δεκία πνπ ηπρόλ ήζειε 

πξνθιεζεί από ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ. Ο Γήκνο ηληηθήο δελ δηαηεξεί θαη δελ 

επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο επίβιεςεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνύλα 

– Παξθ. 

 

Άξζξν 14: Λήμε κίζζωζεο 
     Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 
 

Άξζξν 15: Αλακίζζωζε - Υπεθκίζζωζε - Λνηπέο απαγνξεύζεηο 
    ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή 

απαγνξεύεηαη απνιύησο. 
 

Άξζξν 16: Επζύλε Δήκνπ 
     Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή 

κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ή θαη ιύζε ηεο ζύκβαζεο άλεπ απνρξώληνο ιόγνπ. 
 

Άξζξν 17: Πεξίπηωζε άγνλνπ δηαγωληζκνύ 
    ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο θαλελόο πιεηνδόηε ή αθύξσζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

ζρεηηθήο δεκνπξαζίαο, ν ρώξνο ζα δνζεί απεπζείαο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

Άξζξν 18: Ελζηάζεηο 
     Οη ελζηάζεηο θαηά ηνπ δηαγσληζκνύ ππνβάιινληαη κέρξη ηεο επνκέλεο από ηε 

δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ εξγάζηκεο εκέξαο.  Όιεο νη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη 

εγγξάθσο θαη θαηαηίζεληαη ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν ηηο δηαβηβάδεη 

απζεκεξόλ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ηληηθήο. 
 

Άξζξν 19: Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο 
    Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο 

Γη@ύγεηα» θαη ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο 

πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ηληηθήο  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

(www.sidiki.gr), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ/ηνο 

270/1981. 
 

Άξζξν 20: Λνηπνί όξνη 
   Γηα θάζε παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε αηηηνινγεκέλε 

απόθαζή ηνπ κπνξεί λα θεξύμεη ηνλ κηζζσηή έθπησην ρσξίο ηελ παξέκβαζε ησλ 

δηθαζηεξίσλ. 
 

http://www.sidiki.gr/
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Άξζξν 21: Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλωλ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.sidiki.gr), θαη από ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο .- 

 

Ο Γήκαξρνο  

 

Φώηηνο Δνκνπρηζίδεο 

http://www.sidiki.gr/
ΑΔΑ: ΩΞΑΧΩ1Υ-Μ7Τ


		2021-08-16T13:06:01+0300
	Athens




