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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ :
Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισµό η παραχώρηση χρήσεως χώρου
εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , όπως αυτό εµφανίζεται επί του χάρτου της
εµποροπανήγυρης.
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηράκλειας, ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής, στις 27 Ιουλίου 2015 , ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ
και µε ώρα λήξης 09.30 π.µ. και
επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 3η Αυγούστου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα λήξης 09.30 π.µ. µε τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε
το άρθρο 103 του Ν.3463/2007 ως ακολούθως:
Κάθε ενδιαφερόµενος που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία παραχώρησης χρήσεως
χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ θα πρέπει να λάβει υπόψιν του τους
κάτωθι όρους:
Άρθρο 1
Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισµό η παραχώρηση χρήσεως χώρου
εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , όπως αυτό εµφανίζεται επί του χάρτου της
εµποροπανήγυρης.
Άρθρο 2
Η παραχώρηση θα έχει διάρκεια από 17-8-2015 έως 27-08-2015 έτσι ώστε να υπάρχει
χρόνος για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του εξοπλισµού του.
Άρθρο 3
Η δηµοπρασία θα γίνει µετά την πάροδο δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την δηµοσίευση της
διακήρυξης στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σε µια τοπική και σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού,
σε ηµέρα και ώρα που θα ορισθεί από τον ∆ήµαρχο στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ενώπιον της
Επιτροπής ∆ηµοπρασιών
Άρθρο 4
Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς της παραχώρησης χρήσεως χώρου ορίζεται το
ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (6.550,00 €) ευρώ.
Άρθρο 5
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα , ενώ
αποκλείονται όσοι οφείλουν παλαιά µισθώµατα.
Άρθρο 6
Κάθε ενδιαφερόµενος που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία παραχώρησης χρήσεως
χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ θα καταθέσει φάκελο µε τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό που θα είναι
ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς ( δηλ. 655,00€), ή
λόγω εγγυήσεως, γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
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∆ανείων ιδίου ποσού , τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται µετά το πέρας της
δηµοπρασίας στον δε τελευταίο πλειοδότη, µετά το τέλος της διάρκειας της παραχώρησης.
2. Aξιόχρεο κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών εγγυητή, 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.
3. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου
4. Ασφαλιστική ενηµερότητα
5. Φορολογική ενηµερότητα
6. Βεβαίωση περί µη οφειλής του στο ∆ήµο Ηράκλειας (∆ηµοτική φορολογική ενηµερότητα)
7. Βεβαίωση µηχανικού διπλωµατούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και
λειτουργία των παιχνιδιών
8. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
9. Βεβαίωση διπλωµατούχου χηµικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν
χρησιµοποιούµενων αερίων και άλλων υλών
10. 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)
11. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής εάν δεν υπάρχουν
εγκαταστάσεις άνω των 10 HP
12. 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
13. Βεβαίωση της ∆ΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που
πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση
14. Γνωµάτευση κτηνιάτρου της αρµόδιας οργανικής µονάδας Κτηνιατρικής της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονοµικής καταλληλότητας των
ζώων.
15. Υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένη το γνήσιο της υπογραφής, καλής εκτέλεσης όλων των
όρων του Συµφωνητικού σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης.
Άρθρο 7
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα πριν από την έκδοση της επικυρωτικής
απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα εκδοθεί επί της Απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και σε κάθε
περίπτωση πριν από την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στο τελευταίο πλειοδότη. Οµοίως ο
τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά απολύτως κανένα δικαίωµα σε περίπτωση µη έγκρισής από
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , για οποιοδήποτε λόγω των πρακτικών της δηµοπρασίας.
Άρθρο 8
Ο µισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει τη λύση της παραχώρησης ή την µείωση του
ανταλλάγµατος, ούτε για θεοµηνία, ούτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός της περιπτώσεως κατά
την οποία νοµικών γεγονότων επελθόντων µετά την κατάρτιση της συµβάσεως µετεβλήθησαν οι
προϋποθέσεις µε τις οποίες έχει συντελεσθεί η παραχώρησης χρήσεως χώρου. Τούτο το κρίνει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ηράκλειας µε απόφασή του.
Άρθρο 9
Σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης των όρων της σύµβασης από την πλευρά του µισθωτή
καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο µισθωτής παραβαίνει την κείµενη νοµοθεσία ο ∆ήµος
Ηράκλειας έχει το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση χωρίς να γεννάτε αξίωση
αποζηµίωσης από την πλευρά του µισθωτή. Στη περίπτωση αυτή , ο µισθωτής υποχρεούται από
την εποµένη της έγγραφης ειδοποίησης του να εκκενώσει και να παραδώσει το χώρο ,
παραιτούµενος από κάθε απαίτηση ή αξίωση κατά του ∆ήµου Ηράκλειας.
Άρθρο 10
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται αµέσως µετά την έκδοση της επικυρωτικής απόφασης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα εκδοθεί επί της Απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας να καταβάλει στο ταµείο
του ∆ήµου εφάπαξ την τελική κατακυρωτική τιµή.
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Άρθρο 11
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσκοµίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο νόµο και τις σχετικές διατάξεις ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε όλες
τις νόµιµες εγκρίσεις.
Όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις θα γίνουν µε ευθύνη του πλειοδότη αναδόχου και υπό την
επίβλεψη ηλεκτρολόγου-µηχανολόγου αυτού. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα
την ευθύνη έναντι οιουδήποτε τρίτου τόσο κατά την εγκατάσταση-απεγκατάσταση του Λούνα –
Παρκ όσο και κατά την λειτουργία αυτού. Ο ∆ήµος Ηράκλειας απαλλάσσεται κάθε ευθύνης για
κάθε ζηµία που τυχόν ήθελε προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο ∆ήµος Ηράκλειας δεν
διατηρεί και δεν επιφυλάσσεται του δικαιώµατος επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του
Λούνα – Πάρκ.
Άρθρο 12
Ο συγκεκριµένος χώρος, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για εγκατάσταση µονάδων
ψυχαγωγικών µέσων (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) περιέχει µηχανικά µέσα ψυχαγωγίας όπως συγκρουόµενα
αυτοκίνητα, σιδηροδρόµους, γύρος θανάτου, ρόδα, αιώρες, σκοπευτήρια, θεάµατα κ.τ.λ. συναφή
προς τη µορφή αυτή της ψυχαγωγίας είδη.
Ο παραπάνω χώρος που σηµειώνεται επί του χάρτου, παραχωρείται για την εγκατάσταση µόνο
ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ και απαγορεύεται ρητώς:
- Η τοποθέτηση τυχερών παιχνιδιών (βελάκια).
- Η πώληση οποιονδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εµπορικής χρήσηςκατανάλωσης.
- Η εγκατάσταση ψησταριών-καντινών (κινητών ή µη) και πλανόδιων πωλητών (σουβλάκιακαλαµπόκια κ.λπ.).
- Γενικά οτιδήποτε δεν έχει σχέση µε ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ.
Άρθρο 13
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να ολοκληρώσει την εγκατάσταση όλων των µηχανηµάτων και
παιχνιδιών ψυχαγωγίας τουλάχιστον τρεις µέρες προ της έναρξης της εµποροπανήγυρης έτσι
ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος από το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης θεάτρων και
κινηµατογράφων.
Άρθρο 14
Η Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας θα εκδοθεί από το ∆ήµο µετά την έγκριση του
Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης
Άρθρο 15
Απαγορεύεται η εγκατάσταση δεύτερου ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ σε κάθε δηµόσιο, δηµοτικό ή ιδιωτικό
χώρο εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Ηράκλειας σε περιµετρική ακτίνα 800 µέτρων από
το χώρο της εµποροπανήγυρης, ένα (1) µήνα πριν την έναρξη της εµποροπανήγυρης και κατά τη
διάρκεια αυτής.
Άρθρο 16
Σιωπηρή αναµίσθωση ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή ή ρητή παράταση του
χρόνου της µισθώσεως απαγορεύεται απολύτως.
Άρθρο 17
Το µίσθωµα θα καταβληθεί στο Ταµείο του ∆ήµου Ηράκλειας, στο ακέραιο προ της εγκατάστασης
του ενοικιαστού στα δικαιώµατά του.
Άρθρο 18
Σύνταξη εγγράφου συµβάσεως µεταξύ του ∆ήµου και του τελευταίου πλειοδότη δεν απαιτείται
διότι η καταβολή του µισθώµατος θα γίνει στο ακέραιο και προ της εγκατάστασης του ενοικιαστού
στον εκµισθωµένου χώρο.
Άρθρο 19
Ο ενοικιαστής θα ελευθερώσει τον χώρο εντός τριών (3) ηµερών, µετά το τέλος της
εµποροπανήγυρης
Άρθρο 20
Ο ενοικιαστής υποχρεούται πριν την εγκατάστασή του στον ενοικιαζόµενο χώρο να υποβάλλει
στον ∆ήµο κατάλογο µε τα µηχανήµατα που θα εγκαταστήσει και κάτοψη που θα απεικονίζει τη
διάταξη τους στο χώρο, η οποία θα εγκριθεί από τη τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Άρθρο 21
Ο ενοικιαστής υποχρεούται να διαθέτει πυροσβεστήρες στο Λούνα Πάρκ
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Άρθρο 22
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής και του
Τµήµατος Οικονοµικού και ∆ιοικητικού Ν. Σερρών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας
Θράκης δυνάµενων και να ακυρώσουν αυτά χωρίς ο τελευταίος πλειοδότης να δικαιούται
αποζηµίωση.
Άρθρο 23
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία συνεπάγεται την γνώση και αποδοχή όλων των όρων της
παρούσης διακήρυξης.
Άρθρο 24
Για κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα, θέλουν εφαρµοσθεί οι διατάξεις του Π.∆. 270/81.
Άρθρο 25
Σε περίπτωση µη προσέλευσης κανενός πλειοδότη ή ακύρωσης των πρακτικών της σχετικής
δηµοπρασίας αυτή επαναλαµβάνεται εντός 5 ηµερών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης
και τις διατάξεις του Π.∆. 270/81.
Άρθρο 26
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή η επιτευχθείσα τιµή κριθεί ασύµφορη τότε
υπάρχει ευχέρεια διαθέσεως του χώρου αυτού ή και µέρους αντί του ποσού των σαράντα πέντε
ευρώ(45,00€) κατά τετραγωνικό µέτρο και για όσα συγκροτήµατα (συγκρουόµενα αυτοκινητάκια)
θέλει να εγκαταστήσει ο ∆ήµος.
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