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Ο ∆ήµαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία η ενοικίαση του χώρου:
όπου θα τελεσθεί η ετήσια εµποροπανήγυρη Νιαηµερος, από 28 Σεπτεµβρίου έως 1
Οκτωβρίου 2019, στην θέση Νιαηµερος στη ∆ηµοτική Κοινότητα Κοζάνης του ∆ήµου
Κοζάνης, έκτασης 4.800 τ.µ. όπως αυτό απεικονίζεται και σηµειώνεται µε τα στοιχεία ΑΒ-…-Ι-Θ-Α στο τοπογραφικό διάγραµµα που εκπονήθηκε από την ∆ιεύθυνση Τοπικής
Οικονοµικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την 186/19 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την
εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνίων, µε τους παρακάτω όρους :
ΑΡΘΡΟ 1ο
Όργανο - τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού.
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις :
I. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. Ε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/τ. Α΄/07.06.2010).
II. Τις διατάξεις του άρθρου 192 (παρ. 1) του Ν. 3463/2006 ¨Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08.06.2006).
III. Του Π. ∆. 270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και
κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77 /τ.Α/ 30. 03. 1981).
στο ∆ηµαρχείο Κοζάνης, (Πλατεία Νίκης 501 00 Κοζάνη) και στη Γραµµατεία Οικονοµικής
Επιτροπής (γραφείο 9), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, την 18η Σεπτεµβρίου 2019, και
ώρα 14:00 ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Οι φάκελοι των
δικαιολογητικών θα κατατεθούν 30 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης της
δηµοπρασίας στην αρµόδια Επιτροπή.
Η Αναλυτική και περιληπτική διακήρυξη θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων
του ∆ηµαρχείου (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη) και στα κεντρικότερα σηµεία της Τοπικής
Κοινότητας ∆ρεπάνου και ∆ηµοτικής Κοινότητας Κοζάνης, δέκα (10) πλήρεις ηµέρες
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
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προτού τη διενέργεια της δηµοπρασίας και θα αναρτηθούν στο
(www.diavgeia.gov.gr)
και
στη
σχετική
ιστοσελίδα
του
∆ήµου
(cityofkozani.gov.gr ).

διαδίκτυο
Κοζάνης

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ελάχιστο όριο προσφοράς διαγωνισµού.
Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιµή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των είκοσι
πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €)
Κάθε επόµενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της αµέσως προηγούµενης κατά πενήντα
(50) ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Χρονική διάρκεια µισθώσεως.
Η ενοικίαση αρχίζει τέσσερις ηµέρες πριν την έναρξη της εµποροπανηγύρης και λήγει
τρεις ηµέρες µετά το πέρας αυτής. Ο χρόνος πριν την έναρξη της εµποροπανήγυρης και
µετά τη λήξη θα αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση - απεγκατάσταση των εγκαταστάσεων.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Υποχρεώσεις αξιόχρεου εγγυητή.
Ο δε τελευταίος πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας καθιστάµενος έτσι αλληλέγγυος και ολοκληρωτικά
υπεύθυνος µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης χωρίς να
µπορούν και οι δυο να επικαλεσθούν το ευεργέτηµα διαιρέσεως ή διζήσεως.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού.
Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα και
ώρα. Περί της συνέχισης της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η
αρµόδια Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά
του ονοµατεπώνυµου του πλειοδότη.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται
αυτοπροσώπως, ή εκπροσωπούνται από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για τη
συµµετοχή στη δηµοπρασία.
Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή
τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία,
προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού καθώς και πιστοποιητικό περί
µη τροποποίησής του και τα σχετική εξουσιοδοτική πράξη.
Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας ή από άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία. Η εξουσιοδότηση θεωρείται
νόµιµη όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή .
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆έσµευση προσφοράς.
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη και µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως και
τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 7 ο
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Περί δικαιώµατος αποζηµιώσεως πλειοδότη σε περίπτωση µη κατακύρωσης της
δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση από την µη έγκριση
των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά Νόµο αρµόδια όργανα.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρονική διάρκεια υπογραφής της σύµβασης - Περίπτωση µη προσέλευσης.
Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος, ύστερα από πρόσκληση του ∆ήµου, να
προσέλθει µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου, χωρίς καµιά δικαστική
παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός για τυχόν µικρότερη διαφορά του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την προηγούµενη .
ΑΡΘΡΟ 9ο
Έναρξη ισχύος - κατάρτισης Σύµβασης.
Από τη λήξη της δεκαήµερης (10) προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσας, η
σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
ΑΡΘΡΟ 10ο
∆ικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που συνοδεύουν την προσφορά.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν στην αρµόδια επιτροπή φάκελο µε τα
κάτωθι δικαιολογητικά όλα επί ποινή αποκλεισµού:
1. Πιστοποιητικό εγγραφής σε ∆ήµο ή Κοινότητα ή Κράτους µέλους της Ε.Ε. ή φωτοτυπία της
ταυτότητας.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο)
3. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
4. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεµεί εναντίον του
σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη
ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγµατικής κατάστασης του
µισθίου µετά των εγκαταστάσεών του.
6. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας των ιδίων και των εργαζοµένων τους.
8. Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης ότι δεν οφείλει σ’ αυτόν.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα αναφέρει ότι δεν µετέχει
σε οποιασδήποτε µορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο ∆ήµο .
10. Λεπτοµερή κατάλογο των µονάδων ψυχαγωγικών µέσων που θα εγκαταστήσει µε τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά καταλληλότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη νοµοθεσία και τις σχετικές
διατάξεις, καθώς και τις νόµιµες εγκρίσεις.
11. Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001 ότι εφαρµόζει σύστηµα ∆ιαχείρισης που πληροί τις απαιτήσεις
του προτύπου
12. Συµβόλαιο αστικής ευθύνης. Ο Μισθωτής είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την
επαρκή ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης της λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ σε
νόµιµα λειτουργούσα στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία.
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Σελίδα 3 από 8

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΙΑΗΜΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΔΑ: 9ΚΜΑΩΛΠ-ΞΡΛ

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα ορίζει αξιόχρεο εγγυητή.
14. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που
επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία, ή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόµενου στη διακήρυξη
ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, το οποίο ορίστηκε σε 25.000 ευρώ ήτοι 2.500
ευρώ. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα επιστραφεί µετά από τη δηµοπρασία σε
όλους εκτός από τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να αντικαταστήσει
αυτή µε άλλη όµοια, ποσού ίσου προς το 10% µε το ποσό της τελευταίας του
προσφοράς.
Όταν στην πρόσκληση συµµετέχει εταιρεία:

Ι) Στο όνοµα της εταιρείας θα εκδίδονται τα µε αριθµούς 4, 5, 6,7,8, 10,11

και 14

δικαιολογητικά.

ΙΙ) Στο όνοµα όλων των οµορρύθµων εταίρων προκειµένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε. και στο όνοµα των
νοµίµων εκπροσώπων περί ΕΠΕ ή ΑΕ θα εκδίδονται τα µε αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9,13
δικαιολογητικά.

ΙΙΙ) Όλες οι εταιρείες θα προσκοµίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις
τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι µεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρµόδιας Υπηρεσίας Εµπορίου περί
του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δηµοσιευθεί, οι
δε λοιπές (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση
και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευθεί.
Τα συµµετέχοντα από κοινού φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον.
Για την απόδειξη του αξιόχρεου, ο εγγυητής πρέπει να προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
2. βεβαίωση µη οφειλής από το ταµείο του ∆ήµου
3. Φορολογική ενηµερότητα
4. Ασφαλιστική ενηµερότητα
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο εγγυητής θα δηλώνει ότι αποδέχεται τον ορισµό
του και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης.
6. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεµεί εναντίον του
σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη
ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.
7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο)
Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόµενο
από τη διαδικασία της συµµετοχής.
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 που υποβάλλονται πρέπει να είναι θεωρηµένες για
το γνήσιο της υπογραφής. Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εµπρόθεσµη κατάθεση των
δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και µόνο ο ενδιαφερόµενος.
Αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής:
1) όσοι έχουν καταδικαστεί:
α) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία
δωροδοκία, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
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β) για παραβίαση των διατάξεων των νόµων περί ηθών και λεσχών
γ) για παράβαση της περί συναλλάγµατος νοµοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για
όλους τους οµόρρυθµους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλα τα µέλη του ∆.Σ. για Α.Ε.
δ) για παράβαση της περί ναρκωτικών νοµοθεσίας, και
ε) Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεµεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε
πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία. Και
2) Όσοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στο ∆ήµο Κοζάνης, στα νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και
Οργανισµούς του ∆ήµου, ασφαλιστικούς φορείς, δηµόσιο.
Άρθρο 11ο
Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας - Υποβολή πρακτικού
Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται µέσα στο µισό του χρόνου από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την διεξαγωγή του διαγωνισµού.
Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισµού υποβάλλονται, µέχρι της εποµένης από
της διεξαγωγής του διαγωνισµού εργάσιµης ηµέρας.
Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως και καταθέτονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου
το οποίο αυθηµερόν τις διαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή, για την εξέτασή τους.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Τρόπος καταβολής µισθώµατος - Καθυστέρηση καταβολής.
Το ποσό του µισθώµατος που θα επιτευχθεί από τη δηµοπρασία, θα καταβληθεί πριν από
την υπογραφή του συµφωνητικού.
Σε περίπτωση µη καταβολής του υπολοίπου µισθώµατος ο εκµισθωτής µπορεί να κηρύξει
έκπτωτο τον µισθωτή και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του
αναπλειστηριασµό, ή να προχωρήσει σε απευθείας εκµίσθωση του χώρου. Η δε εγγυητική
επιστολή συµµετοχής του, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Υποχρεώσεις µισθωτή προς το µίσθιο.
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις υπέρ αυτού
δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό
από κάθε καταπάτηση, άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Ευθύνη ∆ήµου για την κατάσταση του µισθίου.
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το µίσθιο, της οποίας ότι έλαβε γνώση αυτός και συνεπώς δεν υποχρεούται στην
επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ούτε στη λύση της µίσθωσης.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Υποχρεώσεις µισθωτή κατά τη λήξη της µίσθωσης.
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από τη λήξη της µίσθωσης, να παραδώσει το
µίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Περίπτωση αναµίσθωσης - υπεκµίσθωσης.
Σιωπηρή αναµίσθωση ή υπεκµίσθωση του µισθίου από το µισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
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ΑΡΘΡΟ 17ο
Περίπτωση άγονης δηµοπρασίας.
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία καταστεί άγονη δύναται η Οικονοµική Επιτροπή να
προχωρήσει στην απευθείας εκµίσθωση (ενοικίαση) του χώρου.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Περίπτωση εξουσιοδοτήσεως.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό τρίτου οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή της
δηµοπρασίας προτού την έναρξη του διαγωνισµού και να παρουσιάσει νόµιµη εξουσιοδότηση
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει
για δικό του λογαριασµό.
ΑΡΘΡΟ 19ο
∆απάνες που βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Τα κηρύκεια τέλη, δαπάνες δηµοσιεύσεων, χαρτόσηµα, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων
και τυχόν δαπάνες ή κρατήσεις που δεν προβλέπονται στην παρούσα βαρύνουν
αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη και καταβάλλονται προτού τη σύνταξη και υπογραφή
του σχετικού συµφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση και λειτουργία των πάσης φύσεως
µηχανηµάτων, παιχνιδιών κ.λ.π. δεν θα χορηγηθεί από το ∆ήµο στον µισθωτή (τελευταίο
πλειοδότη) του εν λόγω χώρου.
Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται µε ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη αναδόχου
(του ∆ήµου ουδεµία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου
εγκαταστάτη, ο οποίος µετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στον ∆ήµο
υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύµφωνα µε τους κανόνες
της επιστήµης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές
διατάξεις προβλεπόµενες προδιαγραφές.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο ανάδοχος µεριµνά ιδία ευθύνη για την σύνδεση των
εγκαταστάσεων µε το δίκτυο της ∆ΕΗ.
Οι εγκατάστασεις θα είναι εφοδιασµένες µε δικό της πίνακα διανοµής, τα δε υλικά τα
οποία θα χρησιµοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι κατάλληλα, έτσι ώστε
να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος.
Τον µισθωτή βαρύνει η δαπάνη σύνδεσης και κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος για
την λειτουργία όλων των εγκαταστάσεών του και του φωτισµού του διακεκριµένου χώρου
του.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να προβεί στην κατά νόµο έκδοση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ και να λάβει όλα τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται
από το Νόµο και είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος για τις συνέπειες του Νόµου σε
περίπτωση που θα συµβεί οποιοδήποτε ατύχηµα κατά τη διάρκεια της µίσθωσης του χώρου
µε συµβόλαιο αστικής ευθύνης.
Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των εγκαταστάσεων θα είναι φανερά αναρτηµένα σε
ειδικά πλαίσια.
Ο Μισθωτής µεριµνά για την καθαριότητα του χώρου.
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Ο Μισθωτής είναι υποχρεωµένος για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων σε εµφανή σηµεία
για κάθε ψυχαγωγική µονάδα.
Ο Μισθωτής είναι υποχρεωµένος να χωροθετήσει τις ψυχαγωγικές µονάδες µε τρόπο που
να µην εµποδίζει την οµαλή κυκλοφορία του κοινού. Να µη δηµιουργεί διαδρόµους µε
πλάτος µικρότερο των πέντε µέτρων, να διατηρεί τις εισόδους – εξόδους του χώρου
ανοικτές χωρίς κανένα προσωρινό ή µόνιµο εµπόδιο.
Το προσωπικό που απασχολείται, φορά διακριτή στολή εργασίας, ή φωσφορίζων γιλέκο και
φέρει τον απαιτούµενο εξοπλισµό ασφαλείας (γάντια, παπούτσια εργασίας κτλ)
Ο µισθωτής ευθύνεται έναντι της Α.Ε.Π.Ι. για τα δικαιώµατά της για την µουσική που
πιθανόν θα χρησιµοποιήσει
Ο µισθωτής είναι υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί
στις εγκαταστάσεις του, των πελατών που θα χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των
περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε
ατύχηµα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του,
οπουδήποτε, καθ’ όλη την διάρκεια της εµποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο
εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων µερών, έργων και εν γένει τεχνικών
εγκαταστάσεών του. Σε περίπτωση ατυχήµατος υπεύθυνοι για την καταβολή
αποζηµιώσεων είναι οι οριζόµενοι από την κείµενη νοµοθεσία
Ο ∆ήµος Κοζάνης διατηρεί το δικαίωµα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του
Λούνα – Παρκ στον προβλεπόµενο χώρο που χορηγήθηκε η άδεια τοποθέτησης του.
Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για εγκατάσταση
µονάδων ψυχαγωγικών µέσων, περιέχει µηχανικά µέσα ψυχαγωγίας, όπως συγκρουόµενα
αυτοκίνητα, σιδηροδρόµους, ρόδα, αιώρες, σκοπευτήρια, θεάµατα κ.ά. συναφή, προς αυτή
την µορφή ψυχαγωγίας, είδη. Στον ίδιο χώρο δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών διατροφής,
ή άλλη εµπορική δραστηριότητα.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης και πριν την
έκδοση άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας του ο ανάδοχος καταθέτει υποχρεωτικά :
πλέον των προβλεποµένων από τις διατάξεις Νόµων και πλέον των αναφεροµένων στο
άρθρο 2 του Π∆ 12/2005 κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- γνωµάτευση κτηνιάτρου της αρµόδιας οργανικής µονάδας Κτηνιατρικής της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονοµικής
καταλληλότητας των ζώων,
- βεβαίωση µηχανικού διπλωµατούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση
και λειτουργία των παιχνιδιών,
- βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
- βεβαίωση διπλωµατούχου χηµικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των
τυχόν χρησιµοποιουµένων αερίων ή άλλων υλών,
- 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),
- βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή
ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών µέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν
αντίκειται στους οικείους κανονισµούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του
εναερίου χώρου,
- βεβαίωση της ∆ΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή
που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.
- Φωτοαντίγραφο πρωτοκολληµένης αίτησης προς την πυροσβεστική Υπηρεσία για
το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
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ΑΡΘΡΟ 22ο
Ειδικές διατάξεις.
Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της εµποροπανήγυρης σε οποιοδήποτε ιδιωτικό, δηµοτικό
και κοινόχρηστο χώρο σε ακτίνα δύο χιλιοµέτρων από το χώρο της εµποροπανήγυρης η
εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα - Πάρκ.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Αντιπροσφορές.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 24 ο
Έγκριση αποτελέσµατος.
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Κοζάνης, ο δε τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής αυτού είναι υπεύθυνος για την
προσφορά του µέχρι που θα κοινοποιηθεί στο όνοµά του η έγκριση ή απόρριψη των
αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 25 ο
Πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο
Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη) – Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής - τηλ. 24613
– 50329 κ. Γρηγοριάδη Ιωάννη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες λειτουργίας των
υπηρεσιών του ∆ήµου.
Ο ∆ήµαρχος
Λάζαρος Ν. Μαλούτας

Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο
Κοζάνη,

06. 09. 2019

Γρηγοριάδης Ιωάννης
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