
Σελίδα 1 από 7
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Οικονομική Επιτροπή

Αριθμ.πρωτ.: 7803/31-7-2015
Αριθμός Απόφασης

116/2015
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 
                   Τ.Κ. 40003, Αγιά 
Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 16ης/31-7-2015 τακτικής 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 4ο : Καθορισμός  όρων  διενέργειας,  φανερής  πλειοδοτικής  και  προφορικής  δημοπρασίας  με 
σκοπό  την  εγκατάσταση  ενός  (1)  ΛΟΥΝΑ  ΠΑΡΚ  στην  ετήσια  εμποροπανήγυρη  της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς.

Στo Δημαρχείο  Αγιάς,  σήμερα  Παρασκευή 31/7/2015,  ώρα  10:30 π.μ.,  συνήλθε σε δημόσια  τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7595/27-7-
2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Αντώνη Γκουντάρα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά (7) μέλη: 

Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αναστασίου Ιωάννης, Αναπληρωματικό Μέλος
3. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος 4. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος
5. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 6. Σουλιώτης Θεόδωρος, Αναπληρωματικό Μέλος
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  τα  πρακτικά  της  οποίας  τήρησε  ο  υπάλληλος,  του  Τμήματος 
Διοικητικών Υπηρεσιών, Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και  παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος  του Τμήματος  Οικονομικών Υπηρεσιών 
Ιωάννης Σπανός, η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Αγλαΐα 
Σοφλιού και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα. 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 4ο : Καθορισμός όρων διενέργειας, φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με σκοπό 
την εγκατάσταση ενός  (1)  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της  Δημοτικής 
Κοινότητας Αγιάς.

Το  ανωτέρω  θέμα  εισηγήθηκε  η  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και 
Πληροφορικής Αγλαΐα Σοφλιού, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
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«Θέτουμε υπόψη σας:
1. τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81),
2. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε Ν.3852/2010,
3. τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ.1 το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06),
4. την  υπ’  αριθμ.  162/2012 (ΑΔΑ:  Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ)  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την  οποία  

εγκρίθηκε ο Κανονισμός εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς,
5. την υπ’ αριθμ. 125/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, με την οποία  

διορθώθηκαν  -  διαγράφηκαν  διατάξεις  του  Κανονισμού  εμποροπανήγυρης  της  Δημοτικής  Κοινότητας  
Αγιάς, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14595/159765/7-9-2012 (ΑΔΑ:  Β4ΘΞΟΡ10-ΥΤΙ) απόφασης  
της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,

6. την 160/2014 (ΑΔΑ: Ω8ΝΖΩ6Ι-Θ0Γ) του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα : «Συγκρότηση Επιτροπής  
Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81, για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων  
του Δήμου»

7. την υπ’ αριθμ.  144/2015 (ΑΔΑ:  ΨΗ7ΧΩ6Ι-1ΒΦ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς με θέμα:  
«Έγκριση εκμίσθωσης των χώρων διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας  
Αγιάς: α) με τη διαδικασία της κλήρωσης και β) με τη διαδικασία της δημοπρασίας για τις θέσεις Λούνα  
Παρκ και ψησταριών. Ορισμός μελών επιτροπής εμποροπανήγυρης 2015», 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω,  σας  καλούμε  να  καταρτίσετε  τους  όρους  πλειοδοτικής  φανερής  και  
προφορικής δημοπρασίας  με σκοπό την εγκατάσταση ενός (1) Λούνα Παρκ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της  
Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
- την εισήγηση της Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,
- τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ.1 του Ν.3463/2006,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81),
- το από 20/7/2015 τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ.  162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε ο Κανονισμός εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ.  125/2013 (ΑΔΑ:  ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, με την 

οποία  διορθώθηκαν  -  διαγράφηκαν  διατάξεις  του  Κανονισμού  εμποροπανήγυρης  της  Δημοτικής 
Κοινότητας  Αγιάς,  σε  εφαρμογή  της  υπ’  αριθμ.πρωτ.:  14595/159765/7-9-2012 (ΑΔΑ:  Β4ΘΞΟΡ10-
ΥΤΙ)  απόφασης  της  Γενικής  Γραμματέως  της  Αποκεντρωμένης   Διοίκησης   Θεσσαλίας  -  Στερεάς 
Ελλάδας,

- την υπ’ αριθμ.  144/2015 (ΑΔΑ: ΨΗ7ΧΩ6Ι-1ΒΦ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, με την 
οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση δημοτικού χώρου με σκοπό την εγκατάσταση ενός (1) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 
στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς,

- την  υπ’  αριθμ. 160/2014  (ΑΔΑ:  Ω8ΝΖΩ6Ι-Θ0Γ)  απόφασή  του  με  θέμα:  «Συγκρότηση  Επιτροπής  
Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81, για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων  
του Δήμου»,

και μετά από συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Καθορίζει  τους όρους της πλειοδοτικής φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση  του  δημοτικού  χώρου  με  σκοπό  την  εγκατάσταση  ενός  (1)  ΛΟΥΝΑ  ΠΑΡΚ  στην  ετήσια 
εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς.

Άρθρο 1: Περιγραφή χώρου 
Ο χώρος για την εγκατάστασή του σημειώνεται στο από 20/7/2015 τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης 
Τεχνικών  Υπηρεσιών  (επισυνάπτεται  στην  τελευταία  σελίδα)  και  φέρει  αριθμό  211Α οικοδομικού 



Σελίδα 3 από 7
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

τετραγώνου. Η χρήση του χώρου αυτού 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.α.  συναφή προς τη 
μορφή αυτή της ψυχαγωγίας είδη.

Ο παραπάνω χώρος που σημειώνεται στο από 20/7/2015 τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, παραχωρείται για την εγκατάσταση μόνο ενός (1) ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ και απαγορεύεται ρητώς:
- Η τοποθέτηση τυχερών παιχνιδιών.
- Η πώληση οποιονδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εμπορικής χρήσης-κατανάλωσης.
- Η εγκατάσταση ψησταριών-καντινών (κινητών ή μη) και πλανόδιων πωλητών (σουβλάκια-καλαμπόκια 

κ.λπ.).
- Γενικά οτιδήποτε δεν έχει σχέση με ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ.

Άρθρο 2: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται  
παρακάτω, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81, που έχει ορισθεί με την 160/2014 (ΑΔΑ: 
Ω8ΝΖΩ6Ι-Θ0Γ) του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν 
άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει 
η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι  προσφορές  των  πλειοδοτών  αναγράφονται  στα  πρακτικά  κατά  σειρά  εκφώνησης  μετά  του 
ονοματεπωνύμου του  πλειοδότη.  Κάθε προσφορά είναι  δεσμευτική  για  τον  εκάστοτε  πλειοδοτούντα,  η 
δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά 
τον τελευταίο πλειοδότη.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας 
επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο 
έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη 
δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα 
πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

Άρθρο 3: Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», στις  17/8/2015, ημέρα 
Δευτέρα ώρα 10:00 το πρωί (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία). Στην 
περίπτωση που αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 20/8/2015 ημέρα Πέμπτη την 
ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Άρθρο 4: Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς
Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς στα 5.000,00€ συνολικά.
Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά 50,00€ και κάθε αντιπροσφορά 
ανώτερη τουλάχιστον κατά 50,00€ από την αμέσως προηγούμενη.

Άρθρο 5: Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ αποκλείονται όσοι 
οφείλουν παλαιά μισθώματα.

Άρθρο 6: Εγγυήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποβάλλουν  στην  αρμόδια  επιτροπή  φάκελο  με  τα  κάτωθι 
δικαιολογητικά όλα επί ποινή αποκλεισμού:
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 Γραμμάτιο  συστάσεως  παρακαταθήκης  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ή  εγγυητική 
επιστολή  ανεγνωρισμένης  Τράπεζας  ή  βεβαίωση  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  περί 
παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος 
ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής 
ωφελείας,  που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες,  ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου 
ελάχιστου  ορίου  πρώτης  προσφοράς  της  διακήρυξης,  τούτου  υπολογιζόμενου  για  ένα  έτος  και 
συγκεκριμένα εγγυητική ποσού 500,00€.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη με ποσό ίσο 
προς το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος.

 Αξιόχρεο  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής  Εμποροπανήγυρης  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.

 Βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Αγιάς και των επιχειρήσεων αυτού περί μη οφειλής του 
οποιουδήποτε ποσού προς αυτούς (Δημοτική φορολογική ενημερότητα ), από την οποία να εξάγεται ότι 
αυτός και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες.

 Βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης  του  έργου  λειτουργίας  του  ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ  σε  εμποροπανήγυρη  η 
δυνατόν πιο πρόσφατων συμμετοχών σε εμποροπανήγυρης κατά προτεραιότητα: 1) από Δήμους του ν. 
Λάρισας 2) από Δήμους της περιφέρειας της Θεσσαλίας και 3) από δήμους της υπόλοιπης Ελλάδας.

 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 Ασφαλιστική ενημερότητα.
 Φορολογική ενημερότητα
 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 

χρησιμοποιούμενων  αερίων  και  άλλων  υλών  διαφορετικά   υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  θα 
χρησιμοποιηθούν τέτοια υλικά.

 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).

 Υπεύθυνη δήλωση εάν δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις άνω των 10 HP.
 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, διαφορετικά  υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τέτοια μέσα.

 Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει 
πτήση ή ανύψωση.

 Υπεύθυνη δήλωση µε θεωρημένη  το γνήσιο της  υπογραφής,  καλής  εκτέλεσης  όλων των όρων του 
Συμφωνητικού σύμφωνα µε τους όρους της παρούσης.

Άρθρο 7: Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσή του πριν την έγκριση ή μη των πρακτικών της 
δημοπρασίας από την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και στη συνέχεια από την Περιφέρεια Θεσσαλίας 
(Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας).

Άρθρο 8: Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της  
απόφασης  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας  και  Στερεάς  Ελλάδας  για  την  έγκριση  του 
αποτελέσματος  της  δημοπρασίας,  να  περάσει  με  τον  εγγυητή  του,  για  τη  σύνταξη  και  υπογραφή 
συμφωνητικού,  που για λογαριασμό του Δήμου υπογράφει ο Δήμαρχος, αλλιώς κηρύσσεται αυτοδίκαια 
έκπτωτος και γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του. 
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Στην περίπτωση που στην νέα δημοπρασία θα επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα, ο τελευταίος πλειοδότης και  
εγγυητής του θα είναι συνυπεύθυνοι απέναντι στο Δήμο.

Μετά  το  πέρας  της  παραπάνω  προθεσμίας  των  δέκα  ημερών  η  σύμβαση  θεωρείται  ότι  καταρτίστηκε 
οριστικά.

Άρθρο 9: Διάρκεια εκμίσθωσης
Η μίσθωση αρχίζει την Κυριακή 30/8/2015 και λήγει την Κυριακή  6/9/2015.

Άρθρο 10: Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Ο ανάδοχος πλειοδότης υποχρεούται αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να 
καταβάλει στο ταμείο του Δήμου εφάπαξ την τελική κατακυρωτική τιμή του μισθώματος.

Τα τέλη χαρτοσήμου, όπως Δημόσιος και Κοινοτικός Φόρος κλπ. βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα 
όρια  αυτού  και  εν  γένει  το  μίσθιο,  σε  καλή  κατάσταση,  προστατεύοντας  αυτό  απέναντι  σε  κάθε 
καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  πιστοποιητικά  καταλληλότητας  για  όλες  τις  μονάδες 
ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη του πλειοδότη αναδόχου και υπό την επίβλεψη 
αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του, σύμφωνα με την ΗD 384/4-3-2004 οδηγία του ΕΛΟΤ.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης,  μετά  την  ολοκλήρωση  της  ηλεκτρικής  εγκατάστασης  και  πριν  την 
ηλεκτροδότηση,  να  προσκομίσει  και  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ  ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ  (Ν.  4483/1965,  άρθρο  2,  Υ.Α.  Φ.7.5./1816/88/27.2.2004,  ΚΥΑ 
Φ.Α50/12081/642/26.7.2006,  Υ.Α.Φ.50/503/168/19.4.2011,  όπως  ισχύουν).  Μετά  απ’  αυτό,  Δήμος  θα 
χορηγήσει  παροχή  ηλεκτρικής  ενέργειας  στο  ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ,  η  δε  ευθύνη  του  περιορίζεται  μέχρι  το 
«πήλλαρ» - πίνακα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, στην αρχή της προσωρινής παροχής ηλεκτρικής 
εγκατάστασης της ΔΕΗ.

Σημειωτέον ότι η εγκατάσταση του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ θα είναι εφοδιασμένη με δικό της πίνακα διανομής, τα 
δε  υλικά  τα  οποία  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  ηλεκτρική  εγκατάσταση,  θα  είναι  καινούργια  και 
κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.

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.

Το καταναλωθέν από το μισθωτή ηλεκτρικό ρεύμα, εφόσον παραχωρείται από το Δήμο, θα αποδεικνύεται 
από την ένδειξη του μετρητή που έχει τοποθετήσει για το σκοπό αυτό ο Δήμος στο χώρο του υποσταθμού, η 
δε  αξία  του  καταναλισκόμενου  ρεύματος  θα  καταβάλλεται  στο  Δήμο από  τον  μισθωτή  στο τέλος  της 
παραχώρησης.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει την εγκατάσταση όλων των μηχανημάτων και παιχνιδιών 
ψυχαγωγίας τουλάχιστον τρεις μέρες πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης έτσι ώστε να είναι εφικτός ο 
έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ενοικιαστής υποχρεούται πριν την εγκατάστασή του στον ενοικιαζόμενο χώρο να υποβάλλει στον Δήμο 
κατάλογο µε τα μηχανήματα που θα εγκαταστήσει  και να διαθέτει πυροσβεστήρες στο Λούνα Παρκ.
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Άρθρο 12: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
Η Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας θα εκδοθεί από το Δήμο μετά την προσκόμιση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών

Άρθρο 13: Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το 
παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 14: Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση – Λοιπές απαγορεύσεις
 Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 15: Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή 
και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 

Ο Δήμος Αγιάς απαλλάσσεται κάθε ευθύνης για κάθε ζημία που τυχόν ήθελε προκληθεί από υπαιτιότητα 
του  αναδόχου.  Ο  Δήμος  Αγιάς  δεν  διατηρεί  και  δεν  επιφυλάσσεται  του  δικαιώματος  επίβλεψης  της 
εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα – Παρκ.

Άρθρο 16: Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α)  το  αποτέλεσμα  αυτής  δεν  εγκριθεί  από  την  Οικονομική  επιτροπή ή  το  Δημοτικό  συμβούλιο  ή  την 
αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια 
της δημοπρασίας
β) μετά  την κατακύρωση της  δημοπρασίας,  ο  τελευταίος  πλειοδότης  και  ο εγγυητής  του αρνούνται  να 
υπογράψουν τα πρακτικά,  ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης  όταν μετά  την κοινοποίηση στον τελευταίο 
πλειοδότη  της  εγκριτικής  επί  του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  αποφάσεως  δεν  προσέλθει  αυτός 
εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή 
αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να 
μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους 
όρους της πρώτης διακήρυξης και  δημοσιευομένης,  πέντε  (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της 
διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη 
δημοπρασία.

Άρθρο 17: Δημοσίευση Διακήρυξης
Η  διακήρυξη  της  δημοπρασίας  θα  αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα  του  «Προγράμματος Δι@ύγεια» και  θα 
δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας 
με  τοιχοκόλληση  αντιγράφου  αυτής  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δημαρχείου  Αγιάς  και  της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 270/1981.
Περίληψη  της  διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί  για  μία  ημέρα  στην  ημερήσια  εφημερίδα  Ν.  Λάρισας 
«Ελευθερία».  Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
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Άρθρο 18: Λοιποί όροι
Για κάθε  παράβαση των όρων της  παρούσας,  το  Δημοτικό Συμβούλιο  με  αιτιολογημένη απόφασή του 
μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.

Άρθρο 19: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Προϊσταμένη του 
Αυτοτελούς  Τμήματος  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  του  Δήμου  Αγιάς:  Σοφλιού 
Αγλαΐα  -  asofliou  @  yahoo  .  gr  ,  στη  διεύθυνση:  Αγιά  -  Τηλέφωνο:  2494022811  -  τηλεομοιοτυπία: 
2494022811. Η διακήρυξη είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς 
(http://www.dimosagias.gr).

Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από 
τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/1981.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 116/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

http://www.dimosagias.gr/
mailto:asofliou@yahoo.gr

