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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΒΗ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1.  Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί κακοριςμοφ των οργάνων, τθσ 
διαδικαςίασ και των όρων διενεργείασ δθμοπραςιϊν δι' εκποίθςιν ι εκμίςκωςιν πραγμάτων των 
διμων και κοινοτιτων» 

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 
3. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 
4. Τισ διατάξεισ των άρκρων 574-618 Α.Κ. 
5. Τθν αρ. 1/2017 απόφαςθ του Τ.Σ. τθσ Δ.Κ. Αςπροβάλτασ  
6. Τθν αρίκμ. 68/2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Βόλβθσ (ΑΔΑ: 6ΓΞ0Ω9Ω-Ε5Μ)  
7. Τθν αρίκμ. 170/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ του Διμου Βόλβθσ (ΑΔΑ: Ψ6ΛΜΩ9Ω-

ΓΑ) 
 

 Διακθρφςςει ότι: 
Εκτίκεται ςε πλειοδοτικι φανερι και προφορικι δθμοπραςία θ εκμίςκωςθ δθμοτικισ ζκταςθσ 1.000 
τ.μ., για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία μθ μόνιμθσ καταςκευισ Λοφνα Πάρκ, θ οποία βρίςκεται ςτο 
Ο.Σ. Γ75ΚΧ, το οποίο εμπίπτει εντόσ τθσ εγκεκριμζνθσ Πολεοδομικισ μελζτθσ Βϋ κατοικίασ Βραςνϊν & 
τμιματοσ Αςπροβάλτασ τθσ Δ.Κ. Αςπροβάλτασ τθσ Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Διμου Βόλβθσ (ενδιάμεςο 
των δφο δθμοτικϊν Κοινοτιτων Αςπροβάλτασ & Βραςνϊν, κοντά ςτθν παραλία) 

 
Άρκρο 1ο  

Σόποσ, Χρόνοσ και Σρόποσ Διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ 
Η δθμοπραςία κα είναι φανερι, προφορικι, πλειοδοτικι και κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα 
Σταυροφ τθσ Δ.Ε. εντίνασ του Διμου Βόλβθσ, ςτθν πρϊθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ενϊπιον 
τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, τθν 2α Μαΐου 2017, θμζρα τθσ εβδομάδασ Σρίτθ και 
ϊρα από 11:00 π.μ. ζωσ 11:30 π.μ..  
Σε περίπτωςθ που αυτι αποβεί άκαρπθ, τότε κα επαναλθφκεί ςε θμερομθνία που επίςθσ κα ορίηεται 
ςτθν επαναλθπτικι διακιρυξθ του Δθμάρχου.  
Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ 
Δθμοπραςιϊν πριν από τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, ςτθν οποία πρζπει να παρουςιάςει για το ςκοπό 
αυτό νόμιμο ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, διαφορετικά κεωρείται ότι μετζχει για δικό του 
λογαριαςμό. 
Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά κατά ςειρά εκφϊνθςθσ μετά του 
ονοματεπωνφμου του πλειοδότθ.  
Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον πλειοδότθ, θ δζςμευςθ δζ αυτι μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ 
από τον πρϊτο ςτουσ ακολοφκουσ και βαρφνει οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ. 
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Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν περί αποκλειςμοφ ενδιαφερόμενου να 
ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ υπό τθσ οικείασ διακθρφξεωσ προβλεπόμενουσ 
όρουσ, αναφζρεται ςτα πρακτικά. 
Με τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία προκφπτει αυτοδίκαια ότι ο κάκε ενδιαφερόμενοσ αποδζχεται 
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.  
 

Άρκρο 2ο 
Αντικείμενο τθσ δθμοπραςίασ 

Με τθν παροφςα διακιρυξθ εκτίκεται ςε φανερι και προφορικι πλειοδοτικι δθμοπραςία θ εκμίςκωςθ 
δθμοτικισ ζκταςθσ 1.000 τ.μ., για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία μθ μόνιμθσ καταςκευισ Λοφνα Ράρκ, 
θ οποία βρίςκεται ςτο Ο.Σ. Γ75ΚΧ, το οποίο εμπίπτει εντόσ τθσ εγκεκριμζνθσ Πολεοδομικισ μελζτθσ Βϋ 
κατοικίασ Βραςνϊν & τμιματοσ Αςπροβάλτασ τθσ Δ.Κ. Αςπροβάλτασ τθσ Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του 
Διμου Βόλβθσ (ενδιάμεςο των δφο δθμοτικϊν Κοινοτιτων Αςπροβάλτασ & Βραςνϊν, κοντά ςτθν 
παραλία). Η δθμοπραςία κα αφορά ςε όλθ τθν ζκταςθ των 1.000 τ.μ. και όχι ςε τμιματα αυτισ. 
Προςφορζσ για μικρότερα τμιματα δεν κα γίνονται δεκτζσ. 
Το δικαίωμα χριςθσ του ακινιτου δεν είναι μεταβιβάςιμο και κα αςκείται αποκλειςτικά από τον 
ανάδοχο. 

Άρκρο 3ο 
Κατϊτατο όριο πρϊτθσ προςφοράσ 

Η ελάχιςτθ τιμι πρϊτθσ προςφοράσ για τθ μίςκωςθ τθσ ανωτζρω ζκταςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 3.000 
€. Η πλειοδοςία κα γίνεται ςε ακζραιεσ μονάδεσ ανά εκατοντάδεσ και μόνο. 
 

Άρκρο 4ο 
Διάρκεια εκμίςκωςθσ 

Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Ραράταςθ τθσ 
μίςκωςθσ απαγορεφεται. Εντόσ του κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ, ο μιςκωτισ κα επιτρζπεται να 
εγκακιςτά και διατθρεί ςτο ακίνθτο τα παίγνια που κα αποτελοφν το Λοφνα Πάρκ για διάςτθμα δφο 
(2) ςυνεχόμενων μθνϊν και μόνο και ςυγκεκριμζνα από 1.7 ζωσ 31.8 κάκε ζτουσ. Πζραν αυτισ τθσ 
θμερομθνίασ, ο μιςκωτισ οφείλει να απεγκακιςτά τα εν λόγω και να τα εγκακιςτά εκ νζου το επόμενο 
ζτοσ.   

 
Άρκρο 5ο 

Προκεςμία καταβολισ του μιςκϊματοσ 
Το ςυνολικό μίςκωμα, όπωσ αυτό διαμορφωκεί κατά τθ δθμοπράτθςθ, κα καταβλθκεί από τον τελευταίο 
πλειοδότθ ςτο ακζραιο κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ, ςτο Ταμείο του Διμου Βόλβθσ 
και κα επιβαρφνεται και με το τζλοσ χαρτοςιμου 3,60%, άλλωσ, δεν είναι δυνατι θ υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και κθρφςςεται ζκπτωτοσ με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. Σε περίπτωςθ άρνθςισ του, 
ειςπράττονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα για τθν είςπραξθ των δθμοςίων εςόδων. 
 

Άρκρο 6ο  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία ζχουν όλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα οποιαςδιποτε 
εταιρικισ μορφισ, κακϊσ και Κοινοπραξίεσ, για τθν άςκθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ, δθλαδι 
ςτθν εγκατάςταςθ και λειτουργία ψυχαγωγικϊν παιχνιδιϊν, ενϊ αποκλείονται όςοι είναι οφειλζτεσ από 
οποιαδιποτε αιτία και δεν ζχουν εκπλθρϊςει τυχόν οφειλόμενεσ λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προσ το 
Διμο Βόλβθσ. 

Άρκρο 7ο 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ για να ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία οφείλει να κατακζςει τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά, όλα επί ποινι αποκλειςμοφ: 

1) Αντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου ςε ιςχφ 
2) Φορολογικι ενθμερότθτα του ίδιου, όταν πρόκειται για ατομικι επιχείρθςθ, ι τθσ εταιρείασ, 

όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο 
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3) Δθμοτικι ενθμερότθτα του ιδίου, όταν πρόκειται για ατομικι επιχείρθςθ, ι τθσ εταιρείασ, 
όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο 

4) Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του ιδίου ωσ εργοδότθ, όταν πρόκειται για ατομικι επιχείρθςθ, ι 
τθσ εταιρείασ, όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο, κακϊσ και για όλουσ τουσ 
απαςχολοφμενουσ τθσ επιχείρθςθσ, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ  

5) Βεβαίωςθ άςκθςθσ ςχετικοφ επαγγζλματοσ με υπθρεςίεσ Λοφνα Ράρκ (ζναρξθ εργαςιϊν 
ςτθ Δ.Ο.Υ.) 

6) Εγγφθςθ ςε γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι 
αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ, θ οποία κα καλφπτει τόςο τθ ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία 
όςο και τθν καλι εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ και τθσ ςφμβαςθσ που κα 
υπογραφεί, διαρκείασ μζχρι και δφο (2) μινεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου χριςθσ του χϊρου – 
λιξθ του ςυμφωνθτικοφ –, ποςοφ τριακοςίων (300) € (10% επί του ποςοφ τθσ πρϊτθσ 
προςφοράσ άρκρο 3 παρ. γ. Ρ.Δ. 270/81). Η κατατικζμενθ εγγφθςθ επιςτρζφεται ςε αυτοφσ 
που μετζχουν ςτθ δθμοπραςία – πλθν του τελευταίου πλειοδότθ – αμζςωσ μετά τθν 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του 
διαγωνιςμοφ. Στον πλειοδότθ κα επιςτραφεί μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν πλιρθ 
εκπλιρωςθ των όρων αυτισ.  

7) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρ. 8 του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι ζχει λάβει 
γνϊςθ των όρων τισ διακιρυξθσ και αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα, κακϊσ 
και ότι ζχει λάβει γνϊςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ του μιςκίου  

8) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρ. 8 του Ν. 1599/1986 περί καλισ εκτζλεςθσ όλων των όρων του 
ςυμφωνθτικοφ, ςφμφωνα µε τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

9) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, ότι δεν οφείλει ςε κανζνα από τα νομικά πρόςωπα, 
επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ του Διμου Βόλβθσ 

10) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ κα αναφζρει ότι δεν 
μετζχει ςε οποιαςδιποτε μορφισ εταιρεία, θ οποία  οφείλει ςτον Διμο     

11) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, ότι δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του κάποιο κϊλυμα 
ςυμμετοχισ με βάςθ τα αναφερόμενα παραπάνω (ςε περίπτωςθ που κάποιο από τα 
ανωτζρω ζγγραφα και δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ δεν χορθγείται ι μπορεί να αναηθτθκεί 
αυτεπάγγελτα από τον Διμο)  

12) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρ. 8 του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνονται τα προσ 
τοποκζτθςθ και λειτουργία ψυχαγωγικά μθχανιματα 

13) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρ. 8 του Ν. 1599/1986 με ταυτόχρονθ βεβαίωςθ θλεκτρολόγου 
μθχανικοφ ανϊτατθσ ςχολισ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ξεχωριςτά για το κάκε μθχάνθμα που 
κα τοποκετθκεί και κα λειτουργιςει θ καλι λειτουργία αυτοφ από θλεκτρομθχανολογικισ 
πλευράσ, κακϊσ και ότι οι θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ κα πλθροφν όλουσ τουσ 
όρουσ αςφαλείασ, ωσ εκ διατάξεων νόμων ορίηονται  

14) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρ. 8 του Ν. 1599/1986 με ταυτόχρονθ βεβαίωςθ πολιτικοφ 
μθχανικοφ ανϊτατθσ ςχολισ περί καλισ εγκατάςταςθσ, ςτατικότθτασ και αςφαλοφσ 
λειτουργίασ του κάκε μθχανιματοσ που κα τοποκετθκεί και κα λειτουργιςει 

15) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρ. 8 του Ν. 1599/1986 περί οριςμοφ υπευκφνου ςυντθρθτι των 
μθχανθμάτων που κα τοποκετθκοφν 

(όλεσ οι ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα είναι κεωρθμζνεσ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ) 
16) Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ δθμοπραςία οφείλουν να παρουςιάςουν αξιόχρεο, κατά τθν κρίςθ 

τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, εγγυθτι, ο οποίοσ υποχρεοφται να υπογράψει τα 
πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ και το ςυμφωνθτικό, κακιςτάμενοσ για τθν εκπλιρωςθ των όρων 
τθσ ςυμβάςεωσ αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο υπεφκυνοσ μετά του μιςκωτοφ, 
παραιτοφμενοσ των ευεργετθμάτων τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ. Ο εγγυθτισ οφείλει να 
προςκομίςει τα ωσ άνω υπ’ αρ. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 και 11 ωσ δικαιολογθτικά αποδοχισ του. 

Η ζλλειψθ  ενόσ ι  περιςςοτζρων  εκ των  παραπάνω  δικαιολογθτικϊν  αποκλείει  τον ενδιαφερόμενο 
από τθ διαδικαςία τθσ ςυμμετοχισ.  
Η ευκφνθ για τθ ςυγκζντρωςθ και τθν εμπρόκεςμθ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν βαρφνει αποκλειςτικά 
και μόνο τον ενδιαφερόμενο. 
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Κατά τρόπο βζβαιο, αποκλείονται από τθ διαδικαςία επιλογισ όςοι οφείλουν μιςκϊματα 
προθγουμζνων ετϊν από εκμίςκωςθ ακινιτων του Διμου, κακϊσ και όςοι ζχουν πάςθσ φφςεωσ 
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ το Διμο Βόλβθσ, τα νομικά του πρόςωπα, τισ επιχειριςεισ και τουσ 
Οργανιςμοφσ του Διμου. 
Οι φάκελοι δικαιολογθτικϊν κα κατατεκοφν μζχρι τισ 10.45ϋ π.μ. τθσ θμζρασ τθσ δθμοπραςίασ ςτθν 
αρμόδια Επιτροπι. Στθ διαδικαςία μποροφν να προςζλκουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόςωποι των 
ςυμμετεχόντων. Αν κάποιοσ δεν πλθροί τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ, αυτό κα του ανακοινωκεί πριν 
τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ των προφορικϊν προςφορϊν.  
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία τθσ δθμοπραςίασ μποροφν να υποβάλλουν γραπτϊσ τυχόν ενςτάςεισ 
κατά τθσ διαδικαςίασ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν, 
μνθμονεφονται ςτο πρακτικό και θ Οικονομικι Επιτροπι αποφαςίηει γι’ αυτζσ με πλιρθ αιτιολογία, μετά 
από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν. 
Μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ, τα πρακτικά που ςυντάςςονται ατελϊσ, υπογράφονται από τθν επιτροπι 
δθμοπραςίασ, από τον τελευταίο πλειοδότθ και τον εγγυθτι του. Επί των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ 
αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι. Η δθμοπραςία κατακυρϊνεται, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ, υπζρ αυτοφ που προςζφερε το μεγαλφτερο ποςό. 
Κάκε ζλλειψθ ι ανακρίβεια δικαιολογθτικϊν, που κα διαπιςτωκεί μετά τον ζλεγχο και πριν τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, κα ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ εκείνου, του 
οποίου τα δικαιολογθτικά βρζκθκαν ελλιπι ι ανακριβι.  Η απόφαςθ αποκλειςμοφ κα ανακοινϊνεται και 
κα κοινοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο και κα είναι πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ωσ προσ τουσ λόγουσ του 
αποκλειςμοφ. 
Η δθμοπραςία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με τθν αυςτθρι εφαρμογι των διατάξεων 
του Ρ.Δ. 270/1981 και του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (Ν. 3463/2006). 
Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δθμάρχου, αν δεν παρουςιαςτεί κανείσ 
ενδιαφερόμενοσ για να ςυμμετάςχει ς’ αυτιν. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 192 του Ν. 
3463/2006, αν και θ δεφτερθ δθμοπραςία δεν φζρει αποτζλεςμα, θ εκμίςκωςθ μπορεί να γίνει με 
απευκείασ ςυμφωνία, τθσ οποίασ τουσ όρουσ κακορίηει το Δθμοτικό Συμβοφλιο.  
Μπορεί μετά από ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, θ δθμοπραςία μπορεί να επαναλθφκεί 
όταν: 

 το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι ι το Γενικό Γραμματζα τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, λόγω αςφμφορου τιμιματοσ ι ςφάλματοσ κατά τθ διενζργεια τθσ 
δθμοπραςίασ,  

 μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν υπογράφει τα πρακτικά,  

 μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ, δεν προςζλκει 
εμπρόκεςμα για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Η επαναλθπτικι δθμοπραςία γνωςτοποιείται με περιλθπτικι διακιρυξθ του Δθμάρχου και αναφζρεται 
ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακιρυξθσ και δθμοςιεφεται όπωσ και θ αρχικι, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ 
πριν τθ διενζργειά τθσ. 
Η δθμοπραςία ματαιϊνεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκοφν 
ελλείψεισ αυτϊν, που αφοροφν ςε όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
Ωσ ελάχιςτο όριο προςφοράσ κατά τθν επαναλθπτικι δθμοπραςία ορίηεται το ποςό που κατακυρϊκθκε 
ςτο όνομα του τελευταίου πλειοδότθ, το οποίο μπορεί να μειωκεί με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ. 
Για ό,τι δεν προβλζπεται από τουσ παρόντεσ όρουσ διακιρυξθσ, εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 
270/1981 και του Ν. 3463/2006. 
 

Άρκρο 8ο 
Ζγκριςθ πρακτικϊν – Τπογραφι ςφμβαςθσ 

Η ςφμβαςθ μίςκωςθσ κα καταρτιςτεί οριςτικά μετά τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ από τα κατά νόμο 
αρμόδια όργανα. 
Αποκλείεται κάκε αξίωςθ του τελευταίου πλειοδότθ για αποηθμίωςθ, λόγω μι ζγκριςθσ των πρακτικϊν 
τθσ δθμοπραςίασ από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, δθλ. τθν Οικονομικι Επιτροπι ι τθν 
Αποκεντρωμζνθ Δ/ςθ, ι λόγω κακυςτζρθςθσ τθσ εγκατάςταςισ του, που προζρχεται από κάποιο νομικό 
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ι πραγματικό κϊλυμα, κακϊσ επίςθσ απαγορεφεται και θ μονομερισ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ για το λόγο 
αυτό.  
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά κανζνα δικαίωμα πριν από τθν ζκδοςθ τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ 
του αρμοδίου τμιματοσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Θράκθσ (ΑΔΜΘ), που κα εκδοκεί 
επί τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ 
και ςε κάκε περίπτωςθ πριν από τθν κοινοποίθςθ των αποφάςεων αυτϊν ςτον τελευταίο πλειοδότθ. 
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν  κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ 
απόφαςθσ του αρμοδίου οργάνου, για το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ και οπωςδιποτε αφότου 
εγκρικεί το πρακτικό δθμοπραςίασ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, να προςζλκει, μαηί με τον εγγυθτι του, για τθ 
ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, διαφορετικά θ εγγφθςθ που ζχει  κατακζςει καταπίπτει 
υπζρ του Διμου, χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ, ενεργείται δζ αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ αυτοφ και του 
εγγυθτι του και ενζχονται και οι δφο για τθ μικρότερθ διαφορά του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ 
από τθν προθγοφμενθ όμοια. Αυτό ιςχφει και όταν κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω 
προκεςμίασ, θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι καταρτίςκθκε οριςτικά. 
 

Άρκρο 9ο 
Ζκδοςθ άδειασ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ 

Μετά τθν ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ και προ τθσ ζκδοςθσ άδειασ εγκατάςταςθσ και 
λειτουργίασ ψυχαγωγικϊν παιχνιδιϊν (λοφνα πάρκ), ο μιςκωτισ υπόκειται ςε υποχρεωτικό ζλεγχο από 
το Ρρωτοβάκµιο Συµβοφλιο Επικεϊρθςθσ Θεάτρων και Κινθµατογράφων Διμου Βόλβθσ, προκειμζνου 
αυτό να γνωμοδοτιςει κετικά για τθν καταλλθλότθτα του χϊρου των εγκαταςτάςεων και του 
εξοπλιςμοφ. 
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτο ανωτζρω ςυμβοφλιο πιςτοποιθτικά, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία, ενϊ κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με όλεσ τισ νόμιμεσ εγκρίςεισ 
των μθχανθμάτων που κα λειτουργιςουν. Επιπλζον, υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ μελζτθσ 
πυροπροςταςίασ, κεωρθμζνθσ από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία. Ο χϊροσ τοποκζτθςθσ του 
λοφνα πάρκ κα περιφραχκεί με δαπάνεσ του μιςκωτι, ο οποίοσ οφείλει να τοποκετιςει και χθμικι 
τουαλζτα με βρφςθ εντόσ του μιςκωμζνου χϊρου.    
Εκδιδομζνθσ κετικισ γνωμάτευςθσ του Συμβουλίου, χορθγείται και θ άδεια εγκατάςταςθσ και 
λειτουργίασ λοφνα πάρκ, χρονικισ ιςχφοσ ζωσ και τθν θμερομθνία λιξθσ του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου.  
  

Άρκρο 10ο 
Τποχρεϊςεισ μιςκωτι 

Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει όλα τα μζτρα αςφαλείασ για τθν πρόλθψθ τυχόν 
ατυχθμάτων.  
Υποχρεοφται δζ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ δραςτθριότθτάσ του, να ζχει 
ςυνάψει ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ, το οποίο και κα προςκομίςει ςτο Διμο Βόλβθσ. 
Δεν κα διαταράςςεται θ θςυχία των περίοικων κακ’ όλο το 24ωρο. 
Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται προσ τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ, 
Δθμοτικζσ, Αγορανομικζσ, Τουριςτικζσ, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ, ςχετικζσ με τθ λειτουργία των 
ψυχαγωγικϊν παιχνιδιϊν. Η μι τιρθςθ των παραπάνω, κα ςυνεπάγεται καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ. 
Η παράβαςθ των ανωτζρω ςυνεπάγεται, εκτόσ τθσ ποινικισ δίωξθσ και, τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ 
λειτουργίασ. 
Ο μιςκωτισ αναλαμβάνει ρθτά και ανεπιφφλακτα τθν ευκφνθ ζναντι οιουδιποτε τρίτου, τόςο κατά τθν 
εγκατάςταςθ – απεγκατάςταςθ του λοφνα πάρκ, όςο και κατά τθ λειτουργία αυτοφ. 
Ο Διμοσ Βόλβθσ απαλλάςςεται κάκε ευκφνθσ για κάκε ηθμία που τυχόν ικελε προκλθκεί από 
υπαιτιότθτα του αναδόχου, ακόμθ και από αμζλεια.  
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του μιςκίου, τισ υπζρ αυτοφ δουλείεσ, τα όρια αυτοφ, 
να προςτατεφει αυτό από κάκε καταπάτθςθ τρίτου με τισ προςικουςεσ αγωγζσ, οι οποίεσ του 
εκχωροφνται και γενικά να διατθρεί το μίςκιο ςε καλι κατάςταςθ, διαφορετικά ευκφνεται ςε 
αποηθμίωςθ. Για τυχόν αμζλειά του ευκφνεται ζναντι του Διμου, ο οποίοσ διατθρεί το δικαίωμα 
άςκθςθσ κάκε ενδίκου μζςου για τθν περιφροφρθςθ των ςυμφερόντων του.  
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται όπωσ τοποκετιςει δφο (2) χθμικζσ τουαλζτεσ εντόσ του υπό εκμίςκωςθ 
ακινιτου.  
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Επίςθσ, υποχρεοφται όπωσ προβεί ςε περίφραξθ όλου του υπό εκμίςκωςθ ακινιτου, ςτο οποίο κα 
εγκαταςτακεί το Λοφνα Ράρκ, κακϊσ και ςε επιμζρουσ περίφραξθ των προσ τοποκζτθςθ παιγνίων. Τζλοσ, 
υποχρεοφται να επικολλιςει πάνω ςτο κάκε παίγνιο τισ οδθγίεσ χριςεωσ αυτοφ.  
Σιωπθρι αναμίςκωςθ, ωσ και υπεκμίςκωςθ του μιςκίου από τον μιςκωτι απαγορεφεται απολφτωσ. 
Απαγορεφεται θ μερικι ι ολικι παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ςε τρίτο, θ πρόςλθψθ ςυνεταίρου και θ 
ςιωπθρι ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Επίςθσ, απαγορεφεται ςτον πλειοδότθ να παραχωριςει τθ χριςθ του 
δικαιϊματοσ ςε τρίτο λόγω αςκενείασ του, αν πρωτφτερα δεν το γνωρίςει ςτο Διμο και προςκομίςει τα 
ςχετικά περί τθσ αςκενείασ του πιςτοποιθτικά από νοςοκομείο. 
Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται να ηθτιςει αποηθμίωςθ ι λφςθ τθσ μίςκωςθσ ι μείωςθ του μιςκϊματοσ για 
βλάβθ του μιςκίου ι τθσ επιχείρθςισ του, οφτε για κεομθνία, οφτε για οποιαδιποτε άλλθ αιτία, που κα 
επζλκει ςε αυτόν μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, οφτε και απαλλάςςεται τθσ καταβολισ του 
μιςκϊματοσ εάν δεν ζκανε χριςθ του μιςκίου χωρίσ υπαιτιότθτα του Διμου, εκτόσ τθσ περιπτϊςεωσ 
κατά τθν οποία, νομικϊν γεγονότων επελκόντων, μετά τθν κατάρτιςθ τθσ ςυμβάςεωσ, μετεβλικθςαν οι 
προχποκζςεισ με τισ οποίεσ ζχει ςυντελεςκεί θ εκμίςκωςθ χϊρου. Τοφτο το κρίνει το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο του Διμου Βόλβθσ με απόφαςι του. 
Ο Διμοσ κα χορθγιςει παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ με όριο αυτισ τα 20 KW, θ δζ ευκφνθ του 
περιορίηεται μζχρι τον μετρθτι κατανάλωςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 
Πλεσ οι θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ κα γίνουν με ευκφνθ του μιςκωτι και υπό τθν επίβλεψθ 
αδειοφχου θλεκτρολόγου εγκαταςτάτθ. 
Σθμειωτζον ότι θ εγκατάςταςθ του λοφνα πάρκ κα είναι εφοδιαςμζνθ με δικό τθσ πίνακα διανομισ, τα δζ 
υλικά τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ κα είναι καινοφργια και 
κατάλλθλα για τθ χριςθ αυτι. 
Ο μιςκωτισ επιβαρφνεται με τισ δαπάνεσ για τθν υδρολθψία, αποχζτευςθ, θλεκτρικι ενζργεια, αζριο, 
φωτιςμό, τθλεφωνικι ςφνδεςθ και οφείλει να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προσ τισ αρμόδιεσ κατά 
περίπτωςθ υπθρεςίεσ για να ςυνδεκεί με το αντίςτοιχο δίκτυο. Ειδικότερα, ο ίδιοσ κα πρζπει να 
επιμελθκεί ϊςτε το μιςκωτιριο με τθ ΔΕΗ να εμφαίνεται ςτο όνομά αυτοφ ι τθσ επιχείρθςισ του. 
Ταυτόχρονα με τθ λιξθ του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου οφείλει να προςκομίςει ςτον Διμο Βόλβθσ 
εξοφλθτικι απόδειξθ (εκκακαριςτικό λογαριαςμό) καταβολισ των δαπανϊν θλεκτροδότθςθσ από τθ 
ΔΕΗ.  
τον πλειοδότθ, ςε περίπτωςθ μθ αποχϊρθςθσ κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςισ του, κα  
επιβλθκεί αυτοδίκαια ποινικι ριτρα, θ οποία κα ανζρχεται ςτο διπλάςιο του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει άριςτθ ποιότθτα αγακϊν και υπθρεςιϊν, να εξυπθρετεί τουσ 
πολίτεσ με τον απαιτοφμενο ςεβαςμό, να φροντίηει με υπευκυνότθτα και ςχολαςτικότθτα τθν τιρθςθ 
των ςυμφωνθκζντων. Ο ίδιοσ και το προςωπικό αυτοφ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται προσ τουσ πολίτεσ 
με πνεφμα καλισ κζλθςθσ, κατανόθςθσ και ανεκτικότθτασ.  
Το προςωπικό του πλειοδότθ κα ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ καλισ ςυμπεριφοράσ, ταχείασ 
εξυπθρζτθςθσ και εμφάνιςθσ. Η μιςκοδοςία του προςωπικοφ αυτοφ, οι αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ, οι 
λοιπζσ ειςφορζσ, επιβαρφνςεισ και κάκε άλλθ τυχόν ειςφορά ι αποηθμίωςθ, βαρφνει αποκλειςτικά τον 
πλειοδότθ. 
Ο πλειοδότθσ οφείλει ν’ απομακρφνει τα προςωπικά του αντικείμενα με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 11ο 
Μονομερισ λφςθ ςφμβαςθσ 

Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τθν πλευρά του μιςκωτι, κακϊσ και 
ςε κάκε περίπτωςθ που ο μιςκωτισ παραβαίνει τθν κείμενθ νομοκεςία, ο Διμοσ Βόλβθσ ζχει το 
δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ, χωρίσ να γεννάται αξίωςθ αποηθμίωςθσ από τθν πλευρά του 
μιςκωτι. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο μιςκωτισ υποχρεοφται, από τθν επομζνθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςισ 
του, να εκκενϊςει και να παραδϊςει τον χϊρο, παραιτοφμενοσ από κάκε απαίτθςθ ι αξίωςθ κατά του 
Διμου Βόλβθσ. 
Ωσ αναφζρκθκε και ανωτζρω, κατά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παραδϊςει  
αμζςωσ το μίςκιο, με πρωτόκολλο παραδόςεωσ, ελεφκερο και ςε καλι κατάςταςθ, διαφορετικά 
ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ, οιαδιποτε φκορά ι βλάβθ κα βαρφνει αυτόν, κα αποβάλλεται βιαίωσ από το 
ακίνθτο και κα είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει ςτο Διμο Βόλβθσ, ωσ πρόςτιμο, ποςό ίςο με το 
διπλάςιο του ςυνολικοφ ςυμπεφωνθμζνου μιςκϊματοσ.  
Ο Διμοσ Βόλβθσ ζχει το δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και ςε περίπτωςθ:  
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α) που πρόκειται να ιδιοχρθςιμοποιθκεί το μίςκιο, κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, 
β) που ο μιςκωτισ δε χρθςιμοποιεί το χϊρο για το ςκοπό τον οποίο τον μίςκωςε,  
γ) που βλάπτεται το δθμόςιο ςυμφζρον,  
δ) που ο μιςκωτισ δεν ςυμμορφϊνεται ςε οποιονδιποτε από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατόπιν αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και χωρίσ να δοκεί καμία αποηθμίωςθ ςτο μιςκωτι. 
Επιπλζον, ωσ αναφζρκθκε και ανωτζρω: 
Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται να ηθτιςει μείωςθ του μιςκϊματοσ για οποιονδιποτε λόγο, από τθν 
κατακφρωςθ τθσ μίςκωςθσ και εφ’ εξισ. 
Ο μιςκωτισ δεν απαλλάςςεται τθσ πλθρωμισ του μιςκϊματοσ εάν δεν ζκανε χριςθ αυτοφ χωρίσ 
υπαιτιότθτα  του Διμου.  
Ο μιςκωτισ δεν ζχει δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ πριν τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
μίςκωςθσ, οφτε απαλλάςςεται τθσ καταβολισ του μιςκϊματοσ μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Ο μιςκωτισ ζχει ακζραια τθν ευκφνθ για αποηθμίωςθ για ηθμιζσ ι βλάβεσ, που κα προκλθκοφν ςε 
πρόςωπα ι πράγματα, ζναντι οποιουδιποτε, είτε από τον ίδιο, είτε από το προςωπικό του, είτε από 
οποιαδιποτε άλλθ αιτία αναγόμενθ ςτθ ςφαίρα τθσ αντικειμενικισ του ευκφνθσ.  
Ο Διμοσ δεν ευκφνεται ζναντι του μιςκωτοφ, οφτε υποχρεοφται ςε επιςτροφι ι μείωςθ του μιςκϊματοσ 
ι και λφςθ τθσ ςφμβαςθσ άνευ αποχρϊντοσ λόγου.  Εξ’ άλλου ο μιςκωτισ δεν ζχει δικαίωμα μείωςθσ του 
μιςκϊματοσ, για βλάβθ από κεομθνία ι οποιαδιποτε άλλθ αιτία που τυχόν επζλκει  μετά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ.  

Άρκρο 12ο 
Χριςθ χϊρου 

Η χριςθ του χϊρου που δθμοπρατείται προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για εγκατάςταςθ και 
λειτουργία ψυχαγωγικϊν παιχνιδιϊν Λοφνα Παρκ, όπωσ τρενάκι, καρουηζλ, ςυγκρουόμενα 
αυτοκίνθτα κ.λπ.  και απαγορεφεται ρθτϊσ:  
α) θ τοποκζτθςθ τυχερϊν παιχνιδιϊν  
β) θ πϊλθςθ οποιωνδιποτε παιχνιδιϊν, ψιλικϊν και γενικά ειδϊν εμπορικισ χριςθσ –κατανάλωςθσ 
γ) θ εγκατάςταςθ ψθςταριϊν – καντινϊν (κινθτϊν ι μθ) και πλανόδιων πωλθτϊν (ςουβλάκια- 
καλαμπόκια κ.λπ.) και  
δ) γενικά ό,τιδιποτε δεν ζχει ςχζςθ με Λοφνα Ραρκ  

Άρκρο 13ο 
Λοιποί όροι 

Η ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία ςυνεπάγεται τθ γνϊςθ και αποδοχι όλων των όρων τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 
Η παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται: 
α) τθν κιρυξθ του πλειοδότθ ζκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου 
και τθ λφςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ  
β) τθν ςε βάροσ του επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ, εφόςον κρίνει τοφτο ςκόπιμο με απόφαςι του, το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο και τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ του επιςτολισ 
γ) τθν αξίωςθ του Διμου αποηθμίωςθσ για κάκε άλλθ ηθμιά που τυχόν κα υποςτεί από τθν παραπάνω, 
λόγω υπαιτιότθτασ του πλειοδότθ, λφςθ ςφμβαςθσ, εφόςον κρίνει τοφτο ςκόπιμο, με απόφαςι του, το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο. 
Για κάκε τί που δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 270/81, του Ν. 
3463/2006, του Ν. 3852/2010, ςχετικζσ διατάξεισ του Α.Κ., κακϊσ και θ εν γζνει κείμενθ νομοκεςία. 

Πλθροφορίεσ 
Πλθροφορίεσ για τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ παρζχονται,  κατά τισ  εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, 
από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν – Σμιμα Εςόδων και Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Περιουςίασ, Δ/νςθ: 
ταυρόσ Θεςςαλονίκθσ, τθλ. 2397330231.  
Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ αυτισ κα τοιχοκολλθκεί ςτο Δθμαρχιακό Κατάςτθμα ταυροφ και ςτθν 
Δθμοτικι Κοινότθτα Αςπροβάλτασ και κα αναρτθκεί και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, τουλάχιςτον δζκα 
(10) πλιρεισ θμζρεσ πριν τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΒΗ 
 

ΛΙΑΜΑ ΔΙΑΜΑΝΣΗ 

ΑΔΑ: Ω1ΟΦΩ9Ω-Ζ9Ψ
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