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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ
Ζχοντασ υπ’ όψιν:
1. Τα αναφερόμενα ςτο αρ. 192 παρ.3. εδ.α του Ν.3463/2006 (Εκμίςκωςθ ακινιτων
των Διμων), «Με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου επιτρζπεται θ εκμίςκωςθ
με δθμοπραςία δθμοτικϊν ακινιτων με μειωμζνο μίςκωμα, για χρονικό διάςτθμα
μζχρι είκοςι πζντε (25) ζτθ, υπό τον όρο ότι ο μιςκωτισ αναλαμβάνει το ςφνολο ι
μζροσ τθσ δαπάνθσ ανακαίνιςθσ ι ανακαταςκευισ του ακινιτου και κα προβεί ςε
τυχόν πρόςκετεσ παροχζσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα ςτουσ όρουσ
διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ..», όπωσ ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςι του από το
άρκρο 79 του Ν. 4712/2020.
2. Το άρκρο 196 «Μεταγραφι ςυμβάςεων» του ν.3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και
Κοινοτιτων»,
3. Tο Ρ.Δ 270/1981 «Ρερί κακοριςμοφ των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ και των όρων
διενεργείασ δθμοπραςιϊν δι' εκποίθςιν ι εκμίςκωςιν πραγμάτων των διμων και
κοινοτιτων».
4. Τον Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
5. Το Νόμο 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ
112/Α’/13.07.2010).
6. Tθν υπ’ αρικμ. 175/2021 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Θρωικισ
πόλθσ Νάουςασ για τθν ζγκριςθ τθσ μίςκωςθσ.
7. Τθν υπ' αρικμ. 518/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Θρωικισ
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Ρόλθσ Νάουςασ περί κακοριςμοφ των όρων τθσ Διακιρυξθσ του παρόντοσ
Διαγωνιςμοφ.
Τα υπϋ αρικμ. 712/25-10-2019 και 566/24-09-2021 ζγγραφα τθσ ΥΔΟΜ Νάουςασ
αναφορικά με τθν κατάςταςθ των οικοδομικϊν αδειϊν και νομιμοποιιςεων των
υφιςτάμενων κτιςμάτων του Χ/Κ.
Τθν υπϋ αρικμ. 52089/22-12-2017 (Δ/νςθΡεριβ/κθσΑδειοδότθςθ, ΥΡΕΝ) Απόφαςθ
Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (ΑΕΡΟ) για το Χ/Κ iii.
Τθν υπϋ αρικμ. 15332/4-7-2018 (Δ/νςθ Υδάτων ΚΜ, ΑΔΜΘ) Άδεια Χριςθσ Νεροφ
ςτθ ΔΕΥΑ Νάουςασ για τθν υδροδότθςθ του Χ/Κ.
Τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ Β2, Δ1.11-14 και Η2 τθσ υπϋ αρικμ. 52089/22-12-2017
ΑΕΡΟ, όπου αναφζρεται ότι θ ΑΕΡΟ ενζχει κζςθ Ζγκριςθσ Επζμβαςθσ ςε δαςικι
ζκταςθ και αναμζνεται θ εκ νζου τροποποίθςθ τθσ (βάςει του αρ. 4 παρ. 2 Ν.
3208/2003) προκειμζνου ςε αυτιν να ενςωματωκεί και θ άδεια κατάτμθςθσ του
δθμοτικοφ δάςουσ, θ οποία αρμοδίωσ ζχει δρομολογθκεί από το Δαςαρχείο
Νάουςασ, τθ Δ/νςθ Δαςϊν Θμακίασ, τθ Δ/νςθ Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν
τθσ ΑΔΜΘ και τθ Γεν. Δ/ντθ Δαςϊν του ΥΡΕΝ, κατόπιν τθσ 329/2018 αποφ. ΔΣ
Νάουςασ. Με τουσ όρουσ αυτοφσ, ουςιαςτικά νομιμοποιείται θ χριςθ τθσ δαςικισ
ζκταςθσ ωσ Χ/Κ, τόςο ςτα όρια του δθμοτικοφ δάςουσ Νάουςασ, όςο και ςτα όρια
τθσ ζκταςθσ δάςουσ (βάςει του κυρωμζνου δαςικοφ χάρτθ Θμακίασ) ςτθν κορυφι
του Χ/Κ που κατά κυριότθτα ανικει ςτο δθμόςιο. Ακολοφκωσ, το Δαςαρχείο
Νάουςασ κα προβεί ςτθν ζκδοςθ των λοιπϊν τυπικϊν διοικθτικϊν πράξεων, βάςει
του αρ. 52 παρ. 8 του Ν. 4280/2014 όπωσ ιςχφει, με τθν ζκδοςθ πράξθσ
πλθροφοριακοφ χαρακτιρα και πρωτοκόλλου εγκατάςταςθσ, για τθν ζκταςθ του
Χ/Κ ςτο δθμοτικό δάςοσ Νάουςασ και ςτθν μικρισ ζκταςθσ τθσ κορυφι του
(Βουλγάρα) που ανικει κατά κυριότθτα ςτο Δθμόςιο.
Τθν πραγματικι ςθμερινι κατάςταςθ των υποδομϊν και εγκαταςτάςεων του Χ/Κ,
όπωσ καταγράφεται: - ςτο υπϋ αρικμ. 17183/7-10-2019 Ρρακτικό τθσ Ομάδασ
Εργαςίασ που ςυςτικθκε με τισ υπϋ αρικμ. 14778/5-9-2019 και 15206/11-9-2019
αποφάςεισ του Δθμάρχου Νάουςασ - ςτο από 9-7-2019 Ρρωτόκολλο Ραράδοςθσ Ραραλαβισ του μιςκωτι του Χ/Κ τθσ περιόδου 2018-2019 - ςτα Ζντυπα Ετιςιου
Ελζγχου των αναβατιρων (Εναζριοσ και Συρόμενοι Σ1, Σ2, Σ3, Σ4) ζτουσ 2018και τα
αντίςτοιχα του 2021 - ςτο Ζντυπο Ρενταετοφσ Ελζγχου των αναβατιρων (Εναζριοσ
και Συρόμενοι Σ1, Σ2, Σ3, Σ4) ζτουσ 2015 και 2021 που παρουςιάηουν εκτεταμζνεσ
φκορζσ, ηθμιζσ και βλάβεσ και υπάρχει θ ανάγκθ για τθν άμεςθ ςυντιρθςθ και
αποκατάςταςι τουσ, ϊςτε να μθν απαξιωκεί περαιτζρω θ αξία τουσ.
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Φανερι και προφορικι πλειοδοτικι δθμοπραςία για τθν εκμίςκωςθ του χιονοδρομικοφ
κζντρου «3-5 Ρθγάδια», το οποίο βρίςκεται ςτο Προσ Βζρμιο, του Διμου Νάουςασ, τθσ
περιφερειακισ Ενότθτασ Θμακίασ, τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, εντόσ του
δθμοτικοφ δάςουσ (άλςουσ) τθσ ιδιοκτθςίασ του, ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω
αναφερόμενουσ όρουσ τθσ διακθρφξεωσ, και καλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ να
εκδθλϊςουν ενδιαφζρον.
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ΕΙΑΓΩΓΗ
Το αντικείμενο τθσ παροφςασ δθμοπραςίασ είναι θ μακροχρόνια μίςκωςθ του
χιονοδρομικοφ κζντρου «3-5 Ρθγάδια» για 23 ζτθ ςτο Προσ Βζρμιο, τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ Θμακίασ, τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, ιδιοκτθςίασ του Διμου
Θρωικισ Ρόλθσ τθσ Νάουςασ και βρίςκεται εντόσ δθμοτικοφ δάςουσ (άλςουσ) ιδιοκτθςίασ
του Διμου Νάουςασ, ςε υψόμετρο 1430-2005μ.
Το Χιονοδρομικό Κζντρο «3-5 Ρθγάδια» απζχει 17 χλμ. από τθ Νάουςα και οι δρόμοι που
οδθγοφν ςε αυτό είναι αςφαλτοςτρωμζνοι. Διακζτει πίςτεσ για τουριςτικι και ακλθτικι
χιονοδρομία, πίςτεσ δρόμων αντοχισ, μονοπάτια πορείασ, ορειβαςίασ και γενικότερα
ςυνκικεσ κατάλλθλεσ για χιονοδρομία και άλλεσ δραςτθριότθτεσ βουνοφ.
Ο Διμοσ Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ προκθρφςςει δθμόςια, φανερι και προφορικι
δθμοπραςία για τθν εκμίςκωςθ του ιδιόκτθτου χιονοδρομικοφ κζντρου «3-5 Ρθγάδια» ςτο
βουνό «Βζρμιον».
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με το ςφςτθμα τθσ φανερισ και προφορικισ
πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ.
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ΟΡΙΜΟΙ
Οι όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα Δθμοπραςία κα ζχουν τισ ζννοιεσ που
παρατίκενται αντιςτοίχωσ:
 «Γραφείο Δεδομζνων» (DataRoom) Είναι ο ειδικόσ χϊροσ που ζχει διαμορφωκεί
ςτθν ζδρα του Διμου Νάουςα, όπου οι Διαγωνιηόμενοι κα δφνανται να μελετιςουν
ζγγραφα, ςτοιχεία και πλθροφοριακό υλικό που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ
διακιρυξθσ.
 «Δεςμευτικι Ρροςφορά» ι «Ρροςφορά» Το ςφνολο των ςτοιχείων, εγγράφων και
πλθροφοριϊν που πρζπει να υποβάλουν οι Υποψιφιοι ςτο πλαίςιο του
Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
 «Διακιρυξθ» είναι θ παροφςα Διακιρυξθ μαηί με τα Ραραρτιματά τθσ.
 «Εκμιςκωτισ» είναι ο Διμοσ Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ.
 «Ενδιαφερόμενοι» ι «Υποψιφιοι» ι «Διαγωνιηόμενοι» είναι φυςικά ι νομικά
πρόςωπα ι επιχειριςεισ ι όμιλοι επιχειριςεων ι κοινοπραξίεσ, που ςυμμετζχουν
ςτον διαγωνιςμό ωσ μιςκωτζσ-επενδυτζσ.
 «Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςίασ » Είναι θ Επιτροπι, που ορίηεται από τον
Διμο Νάουςασ για τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των Δεςμευτικϊν Ρροςφορϊν.
 «Επιτροπι Κατακφρωςθσ» κεωρείται θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Θρωικισ
Ρόλθσ Νάουςασ.
 «Μζςοσ όροσ κφκλου εργαςιϊν» Είναι ο μζςοσ όροσ κφκλου εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα προ φόρων, όπωσ προκφπτουν από τισ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ των Τριϊν Τελευταίων Χριςεων.
 «Μίςκιο» είναι θ εδαφικι ζκταςθ με τισ υπάρχουςεσ επ’ αυτισ εγκαταςτάςεισ,
όπωσ περιγράφονται ςτο Άρκρο 1τθσ παροφςθσ.
 «Μιςκωτισ» είναι εκείνοσ από τουσ υποψθφίουσ, που κα αναδειχκεί πλειοδότθσ
τθσ Δθμοπραςίασ .
 «Ρλειοδότθσ» είναι ο «Ενδιαφερόμενοσ», που κα δϊςει τθν υψθλότερθ τιμι
προςφοράσ.
 «Σφμβαςθ Μίςκωςθσ» ι και απλϊσ «Σφμβαςθ» είναι θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί
μεταξφ του Διμου και του «Μιςκωτι».
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ΑΡΘΡΟ 1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ
Ο εκμιςκωτισ αποτελεί το μοναδικό, αποκλειςτικό και αδιαμφιςβιτθτο κφριο του
ακινιτου, των εγκαταςτάςεων, υποδομϊν και του εξοπλιςμοφ του χιονοδρομικοφ κζντρου
« 3-5 Ρθγάδια» κακϊσ και κάκε άλλου ςυςτατικοφ του ακινιτου και ιδίωσ οικοδομιματοσ,
καταςκευισ, εγκατάςταςθσ, κτιρίου, δεξαμενισ, υπόςτεγου, ςτακμοφ αυτοκινιτων
(πάρκινγκ), γζφυρασ, ςιραγγασ, αγωγοφ, οδικοφ ζργου, ακλθτικισ, ψυχαγωγικισ ι
τουριςτικισ εγκατάςταςθσ και κάκε καταςκευισ επί του εδάφουσ, κακϊσ και των κινθτϊν
πραγμάτων που περιλαμβάνονται ςε αυτό.
Σιμερα οι υφιςτάμενεσ υποδομζσ και εγκαταςτάςεισ του Χ/Κ, περιλαμβάνουν:
∙ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ
∙ Ξενοδοχείο «ΡΘΓΑΔΙΑ» (με όλουσ τουσ επιμζρουσ χϊρουσ αυτοφ)
Ρρόκειται για τριϊροφθ οικοδομι (ιςόγειο 664,81 τ.μ., α’ όροφοσ 664,81 τ.μ., β’ όροφοσ
656,28 τ.μ.), με υπόγειο (901,17 τ.μ.). Είναι δυναμικότθτασ 100 κλινϊν, 2 αςτζρων, με
γυμναςτιριο, δφο ςάουνεσ, χϊρουσ αποδυτθρίων, ντουσ, κερμαινόμενθ πιςίνα, εςτιατόριο,
καφζ-μπαρ και WC, καταςκευαςμζνο από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα εκτόσ του β’ ορόφου που
είναι μεταλλικισ καταςκευισ.
∙ Μεγάλο Καταφφγιο «Ρζτρινο»
∙ Μικρό Καταφφγιο «Μιχάλθσ Ξανκίδθσ» (παραχωρθμζνο ςτον ΕΟΣ Νάουςασ)
∙ Σαλζ Κορυφισ ΧΚ 3-5 Ρθγάδια
∙ Καφζ-Μπαρ «LiftBar»
∙ Καντίνα (πλαγίωσ lift-bar)
∙ Καντίνα Σ1 (ςτθν βάςθ τθσ πίςτασ ¨Φίλιπποσ¨)
∙ Ορειβατικά Καταφφγια (2) (Θζςεισ: Μπαλκόνι &Μουντάκι)
∙ Κατάςτθμα ενοικίαςθσ ςκι και ςχολισ ςκι (Β’ Κατάςτθμα)
∙ Εντευκτιριο δαςκάλων
∙ Κτίριο WC (4)
∙ Γραφείο Διεφκυνςθσ και Ιατρείο
∙ Εκδοτιριο Ειςιτθρίων ∙
∙Οικίςκοσ Χρονομετρϊν & Ρυλϊνων (Γθπζδου)
∙ Οικίςκοσ Χρονομετρϊν & Αγϊνων (Τζλοσ Ραραδείςου)
∙ Οικίςκοι Ελζγχου Αναβατιρων (9)
∙ Χϊροσ Ρροςωπικοφ ΧΚ 3-5 Ρθγάδια (βάςθ εναζριου αναβατιρα)
∙ Αμαξοςτάςιο Οχθμάτων
∙ Υποςτακμοί Θλεκτρικοφ εφματοσ (2)
∙ Αντλιοςτάςια Τεχνθτισ Χιόνωςθσ (2)
∙ Αναβατιρεσ
∙Εναζριοσ Δικζςιοσ (1) – «Καρζκλα» Ζτοσ εγκατάςταςθσ 1984, δυναμικότθτα 850
άτομα/ϊρα, μικοσ 1.500 μ., μζςθ κλίςθ 38%
∙ Συρόμενοι (4) – Σ1, Σ2, Σ3, Σ4
Σ1: Ζτοσ εγκατάςταςθσ 2000, δυναμικότθτα 900 άτομα/ϊρα, μικοσ 530 μ., μζςθ κλίςθ 24%
Σ2: Ζτοσ εγκατάςταςθσ 2000, δυναμικότθτα 900 άτομα/ϊρα, μικοσ 400 μ., μζςθ κλίςθ 15%
Σ3: Ζτοσ εγκατάςταςθσ 2000, δυναμικότθτα 900 άτομα/ϊρα, μικοσ 750 μ., μζςθ κλίςθ 64%
Σ4 (εκτόσ λειτουργίασ): Ζτοσ εγκατάςταςθσ 1976, δυναμικότθτα 900 άτομα/ϊρα, μικοσ 645
μ., μζςθ κλίςθ 32%
∙ Baby-lift (1) Ζτοσ εγκατάςταςθσ 2000, δυναμικότθτα 300 άτομα/ϊρα, μικοσ 180 μ.
∙ Ρίςτεσ
∙ Αριςτοτζλθσ, μικουσ 2.000μ. μζτριασ δυςκολίασ
∙ Φίλιπποσ, μικουσ 2.000μ. μζτριασ ζωσ μεγάλθσ δυςκολίασ
∙ Ραράδειςοσ, μικουσ 2.600μ. με μζτριο ζωσ εφκολο βακμό δυςκολίασ
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∙ Λοφκι, μικουσ 1.000μ. με μεγάλο βακμό δυςκολίασ (πρόβλθμα πρόςβαςθσ ςτθν πίςτα
λόγω μθ λειτουργίασ του ςυρόμενου Σ4)
∙ Αρχαρίων (baby), τρείσ πίςτεσ 200μ. θ κακεμία
∙ Εξοπλιςμόσ Ριςτϊν
∙ Φράκτεσ Ριςτϊν (δεν υπάρχουν, πρόχειρεσ τοποκετιςεισ ςε διάφορα ςθμεία) 4
∙ Σθμάνςεισ – Ρροειδοποιθτικά (δεν υπάρχουν)
∙ Σφςτθμα Τεχνθτισ Χιόνωςθσ Δίκτυο Υπόγειων Αγωγϊν (Μικοσ 4.500μ) ∙Φρεάτια &Κρουνοί
(53)
∙ Κανόνια (20) (ο αρικμόσ των «κανονιϊν» εν λειτουργία δεν μπορεί να βεβαιωκεί, από
ςτοιχεία τθσ τελευταίασ μίςκωςθσ είναι 2 λειτουργικά) 6 τφπου Lances ςτακερζσ, 4 τφπου
Μ15 ςτακερά, 4 τφπου Μ15 φορθτά, 5 τφπου M12 φορθτα δυναμικότθτασ αναρρόφθςθσ
νεροφ 432 m3/hr και παραγωγισ χιονιοφ 900 m3/hr
∙ Λιμνοδεξαμενι (Πγκου 10.000μ3)
∙ Κεντρικό Φρεάτιο – Αντλία Λιμνοδεξαμενισ
∙ Λοιπζσ Εγκαταςτάςεισ
∙ Χϊροσ Φιλοξενίασ Τροχόςπιτων
∙ Χϊροι Στάκμευςθσ Οχθμάτων
∙ Γιπεδο Ροδοςφαίρου με (4) Ανακλινόμενουσ Ρυλϊνεσ και εςτίεσ ςτακερζσ και κινθτζσ
∙ Αποχετευτικό Δίκτυο & Βόκροσ
∙ Δίκτυο Άρδευςθσ Γθπζδου Ροδοςφαίρου
∙ Χριςθ Υδραγωγείου (Πγκοσ 130κμ) εκτόσ παραχωροφμενθσ ζκταςθσ
∙ Δίκτυο Μεταφοράσ Νεροφ από Ρθγι «Καραμπουρνάρι» εκτόσ παραχωροφμενθσ ζκταςθσ
(παραχϊρθςθ δικαιωμάτων νεροφ)
∙ Εξοπλιςμόσ Ξενοδοχείου &Καφζ-Μπαρ
∙ Μερικι Επίπλωςθ Υπνοδωματίων
∙ Μερικι Επίπλωςθ Εςτιατορίου &Καφζ Μπαρ
∙ Μερικόσ Εξοπλιςμόσ Κουηίνασ
∙ Μερικόσ Εξοπλιςμόσ Εςτιατορίου
∙ Μερικόσ Εξοπλιςμόσ Γυμναςτθρίου
∙ Αποκικθ Καυςίμων
∙ Οχιματα
∙ Χιονοςτρωτιρασ με Βίντςι Τφπου PRINOTH Τ4s (μθ λειτουργικόσ, ςοβαρό πρόβλθμα ςτισ
αντλίεσ, πρόβλθμα ςτο βίντςι, αςφμφορθ επιςκευι)
∙ Χιονοςτρωτιρασ με Βίντςι Τφπου PRINOTH EVEREST (λειτουργικόσ μεν, με ςοβαρό
πρόβλθμα ςτθ φρζηα, βίντςι εκτόσ λειτουργίασ, κζλει εκτεταμζνθ ςυντιρθςθ για να
λειτουργιςει ςωςτά)
∙ Χιονοςτρωτιρασ με Βίντςι Τφπου LEITNER 250 HP-1985 (μθ λειτουργικόσ)
∙ Snowmobile Τφπου POLARIS (1) (χρειάηεται ςυντιρθςθ, υπάρχουν μθχανικζσ και
εξωτερικζσ φκορζσ κλπ)
∙ Αςκενοφόρο Τφπου VOLKSWAGEN (μθ λειτουργικό, αποςφρκθκε)
∙ Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ &Εργαλεία
∙ Αςφρματοι Επικοινωνίασ
∙ Φορείο Ριςτϊν (1)
∙Διάφορα εργαλεία, εξαρτιματα και ανταλλακτικά (θλεκτροκόλλθςθ, παλάγκο, 2 μεςινζηεσ ι
χλοοκοπτικά, 1 αλυςοπρίονο κλπ.).
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ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΘΩΗ
Χρονικι διάρκεια μίςκωςθσ: Θ διάρκεια τθσ Μίςκωςθσ ορίηεται ςε είκοςι τρία (23) ζτη,
ιτοι μζχρι το 2044. Από αυτά, τα δεκαπζντε (15) ζτθ με μειωμζνο μίςκωμα ςε ποςοςτό 50%
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 εδ.ατου άρκρου 192 του Ν. 3463/2006, όπωσ ιςχφει
ςιμερα, υπό τον όρο ότι ο μιςκωτισ κα αναλάβει το ςφνολο τθσ δαπάνθσ ανακαίνιςθσ ι
ανακαταςκευισ του ακινιτου ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςι του και κα προβεί ςε τυχόν
πρόςκετεσ παροχζσ που αναλφονται παρακάτω, και τα υπόλοιπα 8 ζτθ μζχρι τθν 23ετία
ζναντι πλιρουσ μιςκϊματοσ.
Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ κα αρχίςει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ και του
Ρρωτοκόλλου Ραράδοςθσ που κα ςυνταχκεί μεταξφ του Διμου Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ
(«Εκμιςκωτισ») και του Ρλειοδότθ («Μιςκωτισ»), και κα λιγει τθν αντίςτοιχθ
θμεροχρονολογία του τελευταίου ζτουσ.
Σιωπθρι ανανζωςθ ι παράταςθ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ απαγορεφονται ρθτά, όπωσ
επίςθσ και θ παραμονι του μιςκωτι ςτο μίςκιο μετά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ, από
οποιαδιποτε αιτία. Τυχόν χρθματικά ποςά τα οποία κα ειςπράξει ο Διμοσ τθσ Θρωικισ
Ρόλθσ Νάουςασ, κατά το χρόνο αυτό, δεν κα κεωροφνται ωσ μιςκϊματα, αλλά ωσ
αποηθμίωςθ χριςθσ του μιςκίου από το μιςκωτι, για τθ μθ εμπρόκεςμθ παράδοςθ αυτοφ,
θ δε τυχόν είςπραξθ αυτι κακ' εαυτι από το Διμο, ςε καμία περίπτωςθ δεν κα ζχει τθν
ζννοια τθσ ρθτισ ι ςιωπθρισ αναμίςκωςθσ ι παράταςθσ του χρόνου διάρκειασ τθσ
μίςκωςθσ, και ο Διμοσ κα δικαιοφται να επιδιϊξει τθν ζξωςθ του μιςκωτι με κάκε νόμιμο
μζςο.
ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΛΑΧΙΣΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ελάχιςτο μίςκωμα: Ωσ ελάχιςτο όριο πρϊτθσ προςφοράσ (ετιςιο μίςκωμα) ορίηεται το
ποςό των τριάντα χιλιάδων ευρϊ (30.000,00€), εφαρμοηόμενθσ τθσ ιςχφουςασ
αναπροςαρμογισ ετθςίωσ, βάςει των επίςθμων ςτοιχείων τθσ ΕΛΣΤΑΤ για τον Δείκτθ Τιμϊν
Καταναλωτι-ΔΚΤ.
Στθν ωσ άνω τιμι πρϊτθσ προςφοράσ δεν περιλαμβάνεται το χαρτόςθμο, το οποίο κα
βαρφνει εξ ολοκλιρου τον μιςκωτι.
Το ετιςιο μίςκωμα που κα προκφψει από τθν δθμοπραςία κα ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια
τθσ ςφμβαςθσ, αρχισ γενομζνθσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Για τθν πρϊτθ 15ετι
περίοδο, το μίςκωμα κα είναι μειωμζνο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ.3εδ.α του
αρ. 192 του Ν. 3463/2006 όπωσ ιςχφει.
Για τθν 15ετι περίοδο μειωμζνου μιςκϊματοσ (1ο - 15ο ζτοσ), το μίςκωμα κα κακοριςτεί
ςε ποςοςτό 50% επί τθσ τελικισ προςφοράσ που κα επιτευχκεί.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
Θ δθμοπραςία κα διενεργθκεί ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου ςτο κτίριο του
Δθμαρχείου του Διμου Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ επί τθσ οδοφ Δθμ. Βλάχου, Αρ. 30, Τ.Κ.
59200, Νάουςα, ςτισ 10 /01/2022 ημζρα Δευτζρα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που ορίηονται
ςτθν 10παροφςα Διακιρυξθ, με ϊρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν τθν 10:00 και λιξθ τθν
11:00, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςιϊν που ζχει κακοριςτεί με Απόφαςθ
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
Οι υποψιφιοι Μιςκωτζσ μποροφν να παρίςτανται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε διά νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου. Αν κάποιοσ ςυμμετζχει ςτθ δθμοπραςία για λογαριαςμό
άλλου, οφείλει να δθλϊςει τοφτο ςτθν Επιτροπι πριν από τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ,
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προςκομίηοντασ ειδικό πλθρεξοφςιο ςυντεταγμζνο από Συμβολαιογράφο ι αρμόδια
Ελλθνικι Ρροξενικι Αρχι, άλλωσ κεωρείται ωσ μετζχων για δικό του λογαριαςμό.
Θ διαδικαςία μπορεί να ςυνεχίηεται και πζραν τθσ οριηόμενθσ ϊρασ που αναφζρεται ςτθν
διακιρυξθ, εφόςον εξακολουκοφν χωρίσ διακοπι οι προςφορζσ, κατόπιν απόφαςθσ τθσ
Επιτροπισ, που καταχωρείται ςτα πρακτικά.
Ρροςφορζσ εκπρόκεςμεσ (φάκελοι ςυμμετοχισ)δεν κα γίνονται δεκτζσ και κα
επιςτρζφονται χωρίσ να ανοιχτοφν, ακόμθ και εάν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε λόγουσ
ανωτζρασ βίασ, εκτόσ εάν θ επίδοςθ των προςφορϊν που ζχει ιδθ αρχίςει κατά τθν
κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι μζχρι και τθν υποβολι των
προςφορϊν όλων των υποψιφιων Μιςκωτϊν.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν το Τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ και τα
Ραραρτιματα αυτισ, από το Γραφείο τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου από τθν
24/12/2021 και μζχρι τθν 07/01/2022 κατά τθ διάρκεια των εργάςιμων θμερϊν και ωρϊν
10:00 – 13:00 π.μ. Αρμόδιοι για τθν παράδοςθ ορίηονται οι υπάλλθλοι του Διμου :
Ανκοποφλου Μυροφλα, τθλ.: 2332350340, email : myroula@naoussa.gr και Αντωνιάδθσ
Νικόλαοσ, τθλ: 2332350337 email: andoniadis@naoussa.gr
Θ μθ παραλαβι από το Διμο αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ και του ςχετικοφ φακζλου δεν
αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ του ενδιαφερόμενου, κακϊσ θ Διακιρυξθ διατίκεται και
θλεκτρονικά.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα να λάβουν γνϊςθ του ςυνόλου των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ ςτα γραφεία τθσ Ρολεοδομίασ του Διμου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ
και κατόπιν ςυνεννόθςθσ να αναλαμβάνουν με δαπάνθ και επιμζλειά τουσ τθν
αναπαραγωγι τουσ. Επίςθσ, μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και
ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν
ανακζτουςα αρχι, τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ.
ΑΡΘΡΟ 6- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ και ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ νομικϊν προςϊπων ι φυςικϊν και νομικϊν
προςϊπων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. Θ Ζνωςθ υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά:
- είτε από κάκε ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ
- είτε από κοινό εκπρόςωπό τουσ, εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο.
Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι με άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα
ςτο διαγωνιςμό, δεν μπορεί επί ποινι αποκλειςμοφ να μετζχει ςε περιςςότερεσ από μία
προςφορζσ με οποιαδιποτε ιδιότθτα, ακόμθ και αυτι του εγγυθτι. Επίςθσ, προκειμζνου να
αποφευχκοφν καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, νομικά πρόςωπα και ςυνδεδεμζνα
ι ςυγγενι με αυτά άλλα νομικά πρόςωπα, κατά τθν ζννοια του κ.ν. 2190/1920, εμπίπτουν
ςτον προαναφερκζν λόγο αποκλειςμοφ.
Σε περιπτϊςεισ ενδιαφερομζνων υπό τθ μορφι ζνωςθσ προςϊπων (φυςικά και νομικά), κα
πρζπει, εφόςον αναδειχτοφν ανάδοχοι-μιςκωτζσ, να προχωριςουν πριν τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, και ςε χρονικό διάςτθμα πζντε θμερϊν από τθν κατακφρωςθ τθσ
δθμοπραςίασ, ςτθ ςφςταςθ εταιρείασ (οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ) με ζδρα τθν
Ελλάδα, που κα λειτουργεί για τουσ ςκοποφσ και τισ ανάγκεσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ που
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κα ςυναφκεί. Πλα τα επιμζρουσ πρόςωπα που ςυμμετείχαν ςτο διαγωνιςμό ωσ ζνωςθ
προςϊπων ι Κοινοπραξία , ευκφνονται και αυτά, μετά του εγγυθτι αλλθλεγγφωσ και εισ
ολόκλθρον με το ςυςτακθςόμενο νομικό πρόςωπο για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ, μετά του εκμιςκωτι. Για το ςκοπό αυτό, κα ςυνυπογράψουν τθ ςφμβαςθ
μίςκωςθσ, όπου κα αναφζρεται ρθτά θ υποχρζωςι τουσ αυτι.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να διακζτουν αποδεδειγμζνα τθν χρθματοοικονομικι και
τεχνικι επάρκεια για να αναλάβουν τθ μίςκωςθ του ακινιτου. Ειδικότερα κα πρζπει:
α) να διακζτουν, ελάχιςτο μζςο όρο κφκλου εργαςιϊν τουλάχιςτον 1.000.000 € τα τρία (3)
τελευταία ζτθ (2018, 2019, 2020),
β) να παρουςιάηουν μία ελάχιςτθ κερδοφορία, μετά από φόρουσ, θ οποία κα ανζρχεται
κατά μζςον όρο για τα τρία τελευταία ζτθ(2018, 2019, 2020),, τουλάχιςτον ςτο ποςό των
200.000 ευρϊ,
γ) να διακζτουν κεφάλαια και αποκεματικά τουλάχιςτον 800.000 € κατά μζςο όρο τθν
τελευταία τριετία(2018, 2019, 2020), και
δ) να ζχουν τθ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ τθσ αναγκαίασ χρθματοδότθςθσ με ίδια ι
δανειακά κεφάλαια προκειμζνου να καλυφκοφν πλιρωσ οι χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ
τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, δθλαδι θ επζνδυςθ ελαχίςτου φψουσ 500.000 ευρϊ και τα
μιςκϊματα τουλάχιςτον των πζντε (5) πρϊτων ετϊν τθσ μίςκωςθσ, υπολογιηόμενα ωσ το
ελάχιςτο φψοσ πρϊτθσ προςφοράσ, (ιτοι 30.000 ευρϊ x 5 ζτθ)
ε) να διακζτουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία διετοφσ τουλάχιςτον ςυνεχοφσ λειτουργίασ και
διαχείριςθσ ξενοδοχείων, ςτθν Ελλάδα ι ςτο Εξωτερικό, θ οποία κα ζχει αποκτθκεί εντόσ
των ετϊν (2016-2021)ι αποδεδειγμζνθ εμπειρία διετοφσ τουλάχιςτον ςυνεχοφσ διαχείριςθσ
ι λειτουργίασ ι ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων χιονοδρομικϊν κζντρων, θ οποία κα ζχει
αποκτθκεί εντόσ των ετϊν (2016-2021).
Οι υπό α ζωσ δ απαιτιςεισ, μποροφν να καλφπτονται και ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ
ζνωςθσ και θ απαίτθςθ ε αρκεί να καλφπτεται από ζνα μζλοσ τθσ Ζνωςθσ.
Οι υποψιφιοι μιςκωτζσ μποροφν, όςον αφορά τισ ανωτζρω (υπό α ζωσ ε) απαιτιςεισ
χρθματοοικονομικισ και τεχνικισ επάρκειασ, να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. Ειδικότερα,
προςκομίηεται με τα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, ζγγραφο ςυμφωνθτικό, δυνάμει του
οποίου αμφότεροι, δθλαδι υποψιφιοσ μιςκωτισ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ
τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον υποψιφιο μιςκωτι τθσ
χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ επάρκειασ, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του
υποψθφίου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει
ςτον υποψιφιο μιςκωτι τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και
ο υποψιφιοσ μιςκωτισ ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ
ςφμβαςθ
Το πρόςωπο που παρζχει τισ ικανότθτεσ του ςτουσ υποψιφιουσ μιςκωτζσ όςον αφορά τισ
ανωτζρω υπό α ζωσ και δ απαιτιςεισ χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, κα ευκφνεται
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον ομοφ μετά του μιςκωτι.
Ακόμθ, οι υποψιφιοι ανάδοχοι οφείλουν να παρουςιάςουν αξιόχρεο εγγυθτι ο οποίοσ κα
υπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ κακιςτάμενοσ αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον
[9]

ΑΔΑ: 9ΟΦΗΩΚ0-Ε3Θ

υπεφκυνοσ μετ’ αυτοφ για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςυμβάςεωσ, παραιτοφμενοσ
υποχρεωτικά των ενςτάςεων τθσ διηιςεωσ και τθσ διαιρζςεωσ.
Ο εγγυθτισ κα αναγνωρίηει και κα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ζναντι του Διμου τθσ
Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ να καταβάλει τα ποςά που ο μιςκωτισ τυχόν κα οφείλει, με μόνθ
τθ διλωςθ του Διμου Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ προσ τον εγγυθτι.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Αποκλείονται από τθ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ όςοι εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:
i.
βρίςκονται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια
διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ.
ii.
δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοι ι ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία.
iii.
δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων και
τελϊν ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία.
iv.
όςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από Δθμόςια Υπθρεςία, Νομικά Ρρόςωπα
Δθμοςίου Δικαίου, το Διμο ι δθμοτικζσ επιχειριςεισ του Διμου, επειδι δεν
εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.
v.
Πςοι οφείλουν ςτον Διμο Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ,
vi.
Πταν υπάρχει ςε βάροσ του καταδικαςτικι απόφαςθ με ιςχφ δεδικαςμζνουγια ζνα
από τα ακόλουκα εγκλιματα:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ
του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου
187 του Ροινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ),
β)ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ
καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1
του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003,
ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία
υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα,
γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των
άρκρων 3 και 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ
δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L
198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων),
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν
λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375
(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ
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επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ
Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με
τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ,
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ
εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και
187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020
(Α’103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα
εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου
323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:
- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν
εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ.
- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Ρρόεδρο και τον διευκφνοντα Σφμβουλο
και όλα τα μζλθ του Δ.Σ.
- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο
εκπρόςωπο
ΑΡΘΡΟ 8 – ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΓΓΤΗΕΙ
Α. ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
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Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ των υποψθφίων, πρζπει να ςυνοδεφονται επί ποινι
αποκλειςμοφ, από Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, διάρκειασ τουλάχιςτον τεςςάρων
μθνϊν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, αξίασ ίςθσ με το τετραπλάςιο
ποςό από το βαςικό προςφερόμενο μίςκωμα (χωρίσ τθν εφαρμογι του ςυντελεςτι
μείωςθσ), δθλαδι ποςοφ 120.000,00 € (30.000,00 € χ 4 ζτθ), θ οποία ςυντάςςεται
ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Ραραρτιματοσ τθσ παροφςθσ Σε περίπτωςθ που θ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ λιγει πριν τθν ολοκλιρωςθ του διαγωνιςμοφ, ο εκμιςκωτισ
Διμοσ μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, εντόσ
εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ. Σε περίπτωςθ Ενϊςεωσ προςϊπων
το παραπάνω ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ μπορεί να καλφπτεται είτε με μία, είτε με το
άκροιςμα περιςςοτζρων εγγυθτικϊν επιςτολϊν των ςυμμετεχόντων. Κάκε μία όμωσ από
αυτζσ πρζπει να αναφζρεται ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και να περιλαμβάνει και τον όρο
ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςτα κράτθ–μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που κα ζχουν εκδοκεί ςε κράτοσ–μζλοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον οριςτικό Ρλειοδότθ μετά τθν
κατάκεςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ, εντόσ χρονικοφ περικωρίου δζκα (10)
εργάςιμων θμερϊν από τθν υπογραφι του ςυμβολαίου μίςκωςθσ.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ υποψιφιουσ αμζςωσ μετά
τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ από τον οριςτικό Ρλειοδότθ – Ανάδοχο, εντόσ χρονικοφ
περικωρίου δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν.
Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ πλειοδότθσ αρνθκεί να υπογράψει εμπρόκεςμα το
ςυμβόλαιο μίςκωςθσ, ι δεν κατακζςει πριν τθν υπογραφι του ςυμβολαίου μίςκωςθσ τθν
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ι δεν εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα άλλθ υποχρζωςι του
θ οποία να απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτον παρόντα διαγωνιςμό, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ του Διμου
Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ.
Β. ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ο Ρλειοδότθσ που κα αναδειχκεί από τον διαγωνιςμό, υποχρεοφται με τθν υπογραφι του
ςυμβολαίου μίςκωςθσ , να προςκομίςει ςτον Διμο εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ,από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα.
Θ εγγυθτικι αυτι επιςτολι κα πρζπει να είναι ίςθ με το 10% του επιτευχκζντοσ ετιςιου
μιςκϊματοσ δζκα (10) ετϊν (χωρίσ τθν εφαρμογι του ςυντελεςτι μείωςθσ), θ οποία
ςυντάςςεται ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Ραραρτιματοσ τθσ παροφςθσ. Μετά τθ λιξθ
τθσ πρϊτθσ τριετίασ, θ Εγγυθτικι Επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα ανανεϊνεται ανά τριετία
και το φψοσ τθσ κα ιςοφται με το άκροιςμα των μιςκωμάτων των τριϊν επόμενων ετϊν,
μζχρι τθν λιξθ τθσ Σφμβαςθσ Μακροχρόνιασ εκμίςκωςθσ του ακινιτου.
Σε περίπτωςθ Ενϊςεωσ Ρροςϊπων το παραπάνω ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ μπορεί
να καλφπτεται είτε με μία, είτε με το άκροιςμα περιςςοτζρων εγγυθτικϊν επιςτολϊν των
ςυμμετεχόντων. Κάκε μία όμωσ από αυτζσ πρζπει να αναφζρεται ςε όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ και να περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των
μελϊν τθσ ζνωςθσ.
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Κάκε χρόνο και μζχρι τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ θ παραπάνω χρθματικι εγγφθςθ κα
ςυμπλθρϊνεται κατά το ποςό τθσ αναπροςαρμογισ του μιςκϊματοσ όπωσ αναφζρεται ςτο
άρκρο 3 , μζςα ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ μθνόσ από τθν εκάςτοτε αναπροςαρμογι του
μιςκϊματοσ. Θ χρθματικι αυτι εγγφθςθ, όπωσ κα διαμορφϊνεται ανά ζτοσ, κα παραμζνει
ςτον Διμο και κα επιςτραφεί ςτον Ανάδοχο μετά τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ μίςκωςθσ και
εφόςον δε ςυντρζχει λόγοσ κατάπτωςισ τθσ. Εφόςον κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ
μίςκωςθσ, θ χρθματικι εγγφθςθ καταπζςει υπζρ του Διμου ι μειωκεί για οποιονδιποτε
λόγο, χωρίσ ο Ρλειοδότθσ να ανανεϊςει, ςυμπλθρϊςει ι αντικαταςτιςει αυτιν εντόσ
χρονικοφ διαςτιματοσ δζκα (10) θμερϊν, παρζχεται το δικαίωμα ςτον Διμο να καταγγείλει
χωρίσ προειδοποίθςθ ι διαμαρτυρία τθν ςφμβαςθ. θτά αναφζρεται ότι θ εγγυθτικι καλισ
εκτζλεςθσ δεν ςυμψθφίηεται με τυχόν οφειλόμενα μιςκϊματα και άλλεσ οφειλζσ του
μιςκωτι προσ τον Διμο Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ ι τρίτουσ.

Γ. ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ
ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΜΙΘΙΟΤ.
Ο Ρλειοδότθσ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτον Διμο πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
Εγγυθτικι Επιςτολι, ποςοφ 15.000 ευρϊ, ωσ ποςοςτοφ 3% επί του ελαχίςτου
προχπολογιςμοφ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ανακαίνιςθσ, αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ,
ο οποίοσ προςδιορίηεται ςε 500.000 ευρϊ κατ’ ελάχιςτο, για τθν καλι, ζγκαιρθ και ζντεχνθ
υλοποίθςθ των εργαςιϊν αυτϊν, θ οποία ςυντάςςεται ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του
Ραραρτιματοσ τθσ παροφςθσ
Θ Εγγυθτικι αυτι Επιςτολι μπορεί να επιςτραφεί ςτον δικαιοφχο μετά το πζρασ τθσ
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και τθ βεβαίωςθ του Διμου, ότι τα ζργα ζγιναν ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. Θ διάρκεια τθσ εν λόγω εγγυθτικισ κα πρζπει να είναι αόριςτθ, ι
εφόςον αυτό δεν κακίςταται εφικτό να ανανεϊνεται ανάλογα, μζχρι τθν επιςτροφι τθσ.
Σε περίπτωςθ Ενϊςεωσ Ρροςϊπων το παραπάνω ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ μπορεί να
καλφπτεται είτε με μία, είτε με το άκροιςμα περιςςοτζρων εγγυθτικϊν επιςτολϊν των
ςυμμετεχόντων. Κάκε μία όμωσ από αυτζσ πρζπει να αναφζρεται ςε όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ και να περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των
μελϊν τθσ ζνωςθσ.
Θ παραπάνω εγγφθςθ καταπίπτει υπζρ του Διμου Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ, ςε περίπτωςθ
υπαίτιασ μθ υλοποίθςθσ από το μιςκωτι των εργαςιϊν που αναλαμβάνει με το παρόν
εντόσ τθσ ςυμφωνοφμενθσ προκεςμίασ των 36 μθνϊν, θ οποία πάντωσ, είναι δυνατόν να
παρατακεί, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι που κατ’ αντικειμενικι κρίςθ και μετά τθ ςφμφωνθ
γνϊμθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου δεν εμπίπτουν ςτθ ςφαίρα ευκφνθσ του μιςκωτι.
Είναι δυνατι θ μερικι ι ολικι κατάπτωςθ υπζρ του Διμου, εξαιτίασ τθσ μθ εκπλιρωςθσ ι
τθσ πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του Ρλειοδότθ ωσ προσ τθν εκτζλεςθ των
προβλεπόμενων εργαςιϊν.
Θ εγγυθτικι αυτι επιςτολι επιςτρζφεται ςτον δικαιοφχο μετά το πζρασ τθσ εκτζλεςθσ των
εργαςιϊν και τθν βεβαίωςθ ότι θ εκτζλεςθ αυτϊν ζγιναν εντόσ του προβλεπόμενου
χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και τα ςχζδια που
υποβλικθκαν ςτον Διμο Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να προςκομίςουν επί ποινι αποκλειςμοφ για τθν ςυμμετοχι
τουσ ςτθ δθμοπραςία τα κάτωκι δικαιολογθτικά: :
Α. Δικαιολογητικά προςωπικήσ κατάςταςησ Διαγωνιςμοφ:
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1. Αίτθςθ Συμμετοχισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα 3του Ραραρτιματοσ Ι. Θ Αίτθςθ
ςυμμετοχισ κα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο κάκε υποψθφίου, με τα πλιρθ
ςτοιχεία του (ονοματεπϊνυμο, ιδιότθτα του ςτον οργανιςμό, διεφκυνςθ, αρικμό
τθλεφϊνου, email, κ.λπ.),. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων , θ αίτθςθ υπογράφεται από
τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ όλων των μελϊν ι από κοινό εκπρόςωπο κατάλλθλα
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ζνα φυςικό πρόςωπο ωσ κοινόσ
εκπρόςωποσ (αντίκλθτοσ) αυτϊν.
2. Ρρωτότυπθ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8Α
τθσ παροφςασ και του Υποδείγματοσ 1του Ραραρτιματοσ Ι.
3. Φωτοαντίγραφο τθσ ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου του ςυμμετζχοντοσ (ι του Νόμιμου
εκπροςϊπου του όταν ο διαγωνιηόμενοσ είναι νομικό πρόςωπο) και του εγγυθτι του.
4. Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ μιςκωτισ
και ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, τα πρόςωπα που ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ
παροφςασ δεν ζχουν καταδικαςκεί για τα αδικιματα που αναφζρονται ςτο εν λόγω άρκρο.
Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου κα πρζπει να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου
τριμινου πριν από τθν θμερομθνία τθσ δθμοπραςίασ.
5. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου (ι του νόμιμου εκπροςϊπου
του, όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο) (από gov.gr ι με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ)
ότι δεν ζχουν αποκλειςτεί τελεςίδικα από δθμόςια υπθρεςία ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου
δικαίου, διότι δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
6. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν 1599/1986 του διαγωνιηόμενου (ι του νόμιμου εκπροςϊπου
του όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο), (από gov.gr ι με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ)
ότι ζχει μελετιςει λεπτομερϊσ τουσ όρουσ, ότι ζλαβε γνϊςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και
ότι τθν αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα και όλα τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά
είναι αλθκι.
7. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν 1599/1986 του διαγωνιηόμενου (ι του νόμιμου εκπροςϊπου
του όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο), (από gov.gr ι με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ)
ςτθν οποία δθλϊνει ρθτϊσ και ανεπιφφλαχτα ότι ζλεγξε το προσ μίςκωςθ ακίνθτο,
διαπίςτωςε τθν υπάρχουςα νομικι και πραγματικι κατάςταςι του, βρικε τοφτο τθσ
απολφτου αρεςκείασ του και αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αποκαταςτιςει τυχόν φκορζσ
και να προβεί ςτισ αναγκαίεσ καταςκευζσ ϊςτε να καταςτεί λειτουργικό και κατάλλθλο για
τον ςκοπό για τον οποίο προορίηεται, ότι θ δαπάνθ αυτι βαρφνει εξ ολοκλιρου τον ίδιο και
ότι δεν κα εγείρει ουδζποτε και ουδεμία αξίωςθ για τθν απαραίτθτθ δαπάνθ ανακαίνιςθσ,
και ότι θ δαπάνθ αυτι δεν ζχει καμιά ςχζςθ με το καταβαλλόμενο ενοίκιο, το οποίο κα
πρζπει να καταβάλλεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Σε κάκε περίπτωςθ
παραιτείται εκ του δικαιϊματοσ αξίωςθσ οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ ι επιςτροφισ των εκ
μζρουσ του καταβλθκζντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αδικαιολόγθτου πλουτιςμοφ,
για όςεσ μετατροπζσ, επιςκευζσ, προςκικεσ, βελτιϊςεισ πραγματοποιιςει με δικά του
ζξοδα ςτο ακίνθτο, είτε είναι αναγκαίεσ, είτε πολυτελείσ, ακόμα και αν θ ςφμβαςθ
καταγγελκεί για ςπουδαίο λόγο πριν τθν ςυμπλιρωςθ του χρόνου τθσ ςυμβατικισ τθσ
διάρκειασ.
8. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν
κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι
(πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει
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να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν
αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ υποψθφίουσ προςκομίηονται:
i) για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςϊπηςησ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο υποψιφιοσ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
ii) Για τθν απόδειξη τησ νόμιμησ ςφςταςησ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου
γενικό πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά
ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ.,
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του υποψθφίου), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.Οι αλλοδαποί
υποψιφιοι προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ,
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ,
μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του υποψθφίου.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του υποψθφίου, όλεσ
οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα
τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ,
δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
9. Τα ςχετικά αποδεικτικά δζςμευςθσ των τρίτων φορζων, ςτθν περίπτωςθ ςτιριξθσ ςτισ
ικανότθτεσ τρίτων, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ.
10.κατάλλθλο πιςτοποιθτικό του υποψθφίου και του εγγυθτι του ( ςε περίπτωςθ που ο
εγγυθτισ είναι νομικό πρόςωπο) δεν βρίςκονται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που
προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ νομοκετικζσ και
κανονιςτικζσ διατάξεισ. Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
προςκομίηουν:
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το
οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ. Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ
ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ
ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει
λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι
πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο
taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ
τουσ.
11. Ριςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τονe- ΕΦΚΑ για τον υποψιφιο και τον εγγυθτι του, από
το οποίο να προκφπτει ότι είναι αςφαλιςτικά ενιμεροσ κατά τθν θμζρα διενζργειασ τθσ
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δθμοπραςίασ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό αλλοδαπισ αρχισ για τουσ αλλοδαποφσ
υποψθφίουσ.
12. Αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. για θμεδαποφσ υποψθφίουσ ι
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ αλλοδαπισ αρχισ για αλλοδαποφσ από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ και ο εγγυθτισ του είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ τουσ, κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ.
13. Βεβαίωςθ δθμοτικισ ενθμερότθτασ από τον Διμο Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ, για τον
υποψιφιο και τον και τον εγγυθτι του, θ οποία να ζχει εκδοκεί το αργότερο τρεισ (3)
θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ δθμοπραςίασ.
Β. Δικαιολογητικά χρηματοοικονομικήσ και τεχνικήσ επάρκειασ υποψηφίου μιςθωτή
Οι υποψιφιοι μιςκωτζσ κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςουν:
1) Οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων των ετϊν
(2018,2019, 2020) ιςολογιςμοφ, αποτελεςμάτων χριςθσ και πίνακα διάκεςθσ κερδϊν. Εάν
ο υποψιφιοσ μιςκωτισ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του
επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ
ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν δεν είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ
περίοδο, ο υποψιφιοσ μιςκωτισ πρζπει να αναφζρει τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε ι
άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του. Σε περίπτωςθ φυςικϊν προςϊπων αντίςτοιχεσ Δθλϊςεισ
Φόρου Ειςοδιματοσ και Ζντυπα Εκκακάριςθσ Φορολογικϊν Δθλϊςεων ι άλλα κατάλλθλα
ζγγραφα και δικαιολογθτικά ςτα οποία αποτυπϊνονται τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του
ενδιαφερομζνου.
Τα ανωτζρω οικονομικά ςτοιχεία του υποψθφίου προσ απόδειξθ ότι α) διακζτει ελάχιςτο
μζςο όρο κφκλου εργαςιϊν τουλάχιςτον 1.000.000 € τα τρία (3) τελευταία ζτθ (2018, 2019,
2020), β) παρουςιάηει μία ελάχιςτθ κερδοφορία, μετά από φόρουσ, θ οποία κα ανζρχεται
κατά μζςον όρο για τα τρία τελευταία ζτθ(2018, 2019, 2020), τουλάχιςτον ςτο ποςό των
200.000 ευρϊ και γ) διακζτει κεφάλαια και αποκεματικά τουλάχιςτον 800.000 € κατά μζςο
όρο τθν τελευταία τριετία(2018, 2019, 2020), δθλϊνονται από αυτόν και εγγράφωσ με
διλωςθ που ςυντάςςεται ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του Ραραρτιματοσ .
2) κατάλλθλεσ ςυμβάςεισ από φορείσ του Δθμοςίου ι του Ιδιωτικοφ Τομζα ι κατάλλθλεσ
βεβαιϊςεισ από αρμόδια Δθμόςια Αρχι, ι ΝΡΔΔ ι από αναγνωριςμζνο επαγγελματικό
επιμελθτιριο ι/και οιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο από το οποίο να ςυνάγεται θ
προθγοφμενθ δραςτθριότθτα και εμπειρία του υποψιφιου Μιςκωτι. Θ προθγοφμενθ
δραςτθριότθτα και εμπειρία του υποψθφίου δθλϊνονται από αυτόν και εγγράφωσ με
διλωςθ που ςυντάςςεται ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Ραραρτιματοσ Ι.
Σε περίπτωςθ ςτιριξθσ ςτισ ικανότθτεσ τρίτου, τα ωσ άνω δικαιολογθτικά
χρθματοοικονομικισ και τεχνικισ επάρκειασ προςκομίηονται μόνο για τον τρίτο που
προςφζρει τθ ςτιριξθ.
Κάκε ζλλειψθ ι ανακρίβεια δικαιολογθτικϊν που διαπιςτϊνεται μετά από ζλεγχο τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ζχει ςαν αποτζλεςμα τον αποκλειςμό του υποψθφίου του οποίου
τα δικαιολογθτικά παρουςιάηουν ελλείψεισ ι ανακρίβειεσ.
Πλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά και ζγγραφα κα πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.
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Σε περίπτωςθ που τα παραπάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο
ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ ςτθν χϊρα του διαγωνιηόμενου πρζπει επί
ποινι αποκλειςμοφ να αντικαταςτακοφν από Ζνορκθ Βεβαίωςθ του διαγωνιηόμενου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι προξενικοφ
γραφείου τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο υποψιφιοσ επενδυτισ ι θ
εταιρεία, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δε ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω
νομικζσ καταςτάςεισ. Θ ζνορκθ βεβαίωςθ κα είναι μεταφραςμζνθ νομίμωσ ςτα Ελλθνικά
και κα υποβλθκεί υποχρεωτικά ςτον φάκελο των δικαιολογθτικϊν του διαγωνιηόμενου.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ αιτικθκε τθν ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν που εκδίδονται
από Δθμόςια Αρχι , αλλά αυτά δεν ζχουν εκδοκεί ζωσ τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ
δθμοπραςίασ, ο υποψιφιοσ υποβάλλει αντίγραφο τθσ αίτθςθσ ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ
και υπεφκυνθ διλωςθ περί μθ ςυνδρομισ του ςχετικοφ κωλφματοσ ςτο πρόςωπό του και
περί δζςμευςθσ ότι κα το προςκομίςει το αργότερο ζωσ τθν θμζρα υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ , εφόςον ανακθρυχκεί πλειοδότθσ.
Θ ζνορκθ βεβαίωςθ αρκεί να ζχει ςυνταχκεί ζωσ 30 θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ. Οι
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ αρκεί να ζχουν ςυνταχκεί ζωσ και 10 θμζρεσ πριν τθν υποβολι τουσ.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Κάκε προςφορά κατατίκεται μζςα ςε ενιαίο φάκελο, που ονομάηεται «Φάκελοσ
Ρροςφοράσ Συμμετοχισ» και ο οποίοσ κα περιλαμβάνει :
Υποφάκελο Α’, επιμελϊσ ςφραγιςμζνο, που κα περιλαμβάνει τα Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ του άρκρου 9 τθσ παροφςασ.
1. Υποφάκελο Β’, επιμελϊσ ςφραγιςμζνο, υπό τον τίτλο «ΡΟΤΑΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ
ΑΚΙΝΘΤΟΥ» με τθν τεχνικι προςζγγιςθ - πρόταςθ του υποψθφίου για τθν ανάπτυξθ
του ακινιτου.
Ο κυρίωσ φάκελοσ πρζπει να είναι κλειςτόσ και εξωτερικά να φζρει τθν επωνυμία και τθ
διεφκυνςθ του υποψθφίου (Οδόσ, αρικμόσ, πόλθ, ΤΚ, τθλζφωνα, Ε-mail) κακϊσ επίςθσ και
τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ:
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΙΣΘΩΣΘΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ
3-5 ΡΘΓΑΔΙΑ»
Ρροσ: Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
Επωνυμία Υποψθφίου :
Διεφκυνςθ και Στοιχεία Επικοινωνίασ (ςυμπεριλαμβανομζνου και email):
Στοιχεία αντικλιτου:
Συμπράττοντεσ:
Θ προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει ολοκλθρωμζνθ και ενιαία πρόταςθ για τθν
ανάπτυξθ του ακινιτου. Ρροςφορζσ για μζροσ του υπό εκμίςκωςθ ακινιτου κα
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ρροςφορά που κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι
είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ
Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Α. Περιεχόμενο Τποφακζλου Α. «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ»
Ο υποφάκελοσ πρζπει να περιζχει το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 9
Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ ι απόρριψθσ ενόσ ι περιςςοτζρων από τα παραπάνω θ προςφορά
αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία και επιςτρζφεται μαηί με τουσ υποφακζλουσ,
επί αποδείξει, ςτον υποψιφιο μιςκωτι μαηί με τθν Εγγυθτικι Συμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία
ςε περίπτωςθ που κατακζςει ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ Υπεφκυνθ Διλωςθ του
Ν. 1599/1986, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ ότι δεν προτίκεται να κατακζςει
ζνςταςθ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ τα ανωτζρω παρακρατοφνται από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ και επιςτρζφονται επί αποδείξει ςτον Διαγωνιηόμενο μετά τθν ολοκλιρωςθ
του διαγωνιςμοφ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τον.
Β. Περιεχόμενο υποφακζλου «Πρόταςη Ανάπτυξησ Ακινήτου»
Κάκε υποψιφιοσ κα πρζπει να υποβάλλει πρόταςθ ανάπτυξθσ του υπό εκμετάλλευςθ
ακινιτου, ςτο ςφνολό του, ςυνοδευόμενο από χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ των
απαραίτθτων εργαςιϊν και ςαφζσ χρονοδιάγραμμα τθσ επζνδυςθσ. Ρροτάςεισ μερικισ
αξιοποίθςθσ του ακινιτου απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Θ πρόταςθ κάκε υποψθφίου κα
περιλαμβάνει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των προτεινόμενων επενδφςεων για
τθν ανάπτυξθ και τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ του ακινιτου.
Θ πρόταςθ ανάπτυξθσ του ακινιτου δεν βακμολογείται αλλά αποτελεί κριτιριο αποδοχισ ι
μθ (Pass / Fail κριτιριο) τθσ ςυνολικισ προςφοράσ του υποψθφίουΜιςκωτι.
Στισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τισ αναλθφκείςεσ επενδφςεισ ανάπτυξθσ του ακινιτου πρζπει
να προβλζπεται επί ποινι απαραδζκτου:
 Θ πλιρθσ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του ακινιτου και του περιβάλλοντοσ χϊρου,
 Θ ςυνάφεια τθσ προτεινόμενθσ αξιοποίθςθσ με τθν ευρφτερθ τιρθςθ των πολεοδομικϊν
και περιβαλλοντικϊν κανόνων και κανονιςμϊν τθ περιοχισ,
 Ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων.
Θ κατά προςζγγιςθ προχπολογιςτικι δαπάνθ ελαχίςτου φψουσ 500.000 ευρϊ για τθν
αναβάκμιςθ – επζκταςθ – εκςυγχρονιςμό του ακινιτου, κακϊσ και οι πθγζσ
χρθματοδότθςθσ.
Το
ποςό
τθσ
επζνδυςθσ
δεν
ςυμψθφίηεται
με
τα
καταβαλλόμεναμιςκϊματα . Θ ςυνοπτικι περιγραφι (Συνοπτικι Τεχνικι Ρεριγραφι), το
Σχζδιο Γενικισ Διάταξθσ των κτιςμάτων και του περιβάλλοντοσ χϊρου (MasterPlan).
 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ του ακινιτου.
 Το επενδυτικό ςχζδιο πρζπει να περιλαμβάνει ςχζδιο τουριςτικϊν δράςεων με
τουλάχιςτον πλιρθ 12μθνθ λειτουργία του κζντρου, ενϊ το ξενοδοχείο κα πρζπει να
αναβακμιςτεί και να είναι τουλάχιςτον 4 αςτζρων.
 Να υπάρχει θ υποχρζωςθ μια εγκατάςταςθσ διθμζρευςθσ και προςταςίασ των
επιςκεπτϊν του κζντρου ςε ακραίεσ ςυνκικεσ και ανάγκεσ πολιτικισ προςταςίασ.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
Θ δθμοπραςία κα διεξαχκεί από τθν Επιτροπι Διενζργεια Δθμοπραςίασθ οποία κα είναι
αρμόδια για τθν διενζργεια όλων των διαδικαςτικϊν πράξεων, τθν αξιολόγθςθ των
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προςφορϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και τθν τελικι ειςιγθςθ για το αποτζλεςμα τθσ
δθμοπραςίασ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου τθσ Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ.
Θ διαδικαςία επιλογισ του Μιςκωτι , κα διεξαχκεί ςε ζνα ςτάδιο, με τθν ακολουκία
ενεργειϊν που αναφζρεται ςτθν ςυνζχεια:
 Ζλεγχοσ Δικαιολογθτικϊν και Ρρόταςθσ Ανάπτυξθσ του ακινιτου (καταλλθλότθτα
πρόταςθσ) και
 Οικονομικζσ Ρροςφορζσ με φανερι προφορικι δθμοπραςία.
Θ Επιτροπι Διενζργεια τθσ Δθμοπραςίασ παραλαμβάνει τισ προςφορζσ ςυμμετοχισ των
υποψθφίων και καταγράφει τθν επωνυμία τουσ ςτο Ρρακτικό του Διαγωνιςμοφ, με τθν
ςειρά παράδοςισ τουσ. Μετά τθν εκπνοι τθσ ϊρασ λιξθσ κατάκεςθσ των προςφορϊν, ο
Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ κθρφςςει τθ λιξθ κατάκεςθσ των προςφορϊν.
Ρροςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν μετά τθν λιξθ τθσ ωσ άνω οριηόμενθσ ϊρασ δεν κα
γίνουν δεκτζσ.
Αμζςωσ μετά θ Επιτροπι Διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ διενεργεί ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ
τθν αποςφράγιςθ των ΦΑΚΕΛΩΝ ΡΟΣΦΟΑΣ με τθν ςειρά καταγραφισ τουσ ςτο Ρρακτικό
του Διαγωνιςμοφ και ελζγχει τθν φπαρξθ των δφο ςφραγιςμζνων υποφακζλων με τθν
ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» και «ΡΟΤΑΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΘΤΟΥ»,
Στθν ςυνζχεια αποςφραγίηεται ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», ελζγχεται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ
φπαρξθ όλων των προβλεπόμενων από τθν διακιρυξθ, ςτοιχείων και εγγράφων τα οποία
και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ. Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ ι
απόρριψθσ ενόσ ι περιςςοτζρων εγγράφων, θ αντίςτοιχθ προςφορά αποκλείεται από τθν
περαιτζρω διαδικαςία.
Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι ελζγχει ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, αν τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ και ιδίωσ αν από τα αν λόγω δικαιολογθτικά
προκφπτει ότι δεν ςυντρζχει κϊλυμα ςυμμετοχισ του υποψθφίου και ότι ο υποψιφιοσ
καλφπτει τισ προχποκζςεισ χρθματοοικονομικισ και τεχνικισ επάρκειασ που ορίηει θ
Διακιρυξθ. (Pass/Fail κριτιρια). Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από
τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ αποκλείονται.
Στθν ίδια ι ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ του
υποφακζλου «ΡΟΤΑΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΑΚΙΝΘΤΟΥ», εκείνων των διαγωνιηομζνων που είχαν
όλα τα απαιτοφμενα, ςφμφωνα με τθν παροφςα, ζγγραφα ςτον υποφάκελο
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ». Κατά τθν αποςφράγιςθ μονογράφονται από τον
Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ όλα τα ζγγραφα και
ςτοιχεία που υπάρχουν ςτον φάκελο.
Θ Επιτροπι ςτθν ςυνζχεια ςε κλειςτι/εσ ςυνεδρίαςθ/εισ, προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των
ςτοιχείων και προτάςεων που περιλαμβάνονται ςτον Υποφάκελο «ΡΟΤΑΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ
ΑΚΙΝΘΤΟΥ».
Θ Επιτροπι μπορεί να ηθτιςει από τουσ υποψιφιουσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ επί
ηθτθμάτων και ερωτθμάτων που κα τεκοφν από τα μζλθ τθσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου του περιεχομζνου των φακζλων
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΪΝ» και «ΡΟΤΑΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΑΚΙΝΘΤΟΥ» θ Επιτροπι
ςυντάςςει Ρρακτικό, με το οποίο ειςθγείται τθν αποδοχι εκείνων των προςφορϊν που
προκρίνονται και αντίςτοιχα τθν απόρριψθ εκείνων των προςφορϊν που αποκλείονται από
τθν περαιτζρω ςυμμετοχι τουσ, είτε λόγω ζλλειψθσ τυπικϊν ι ουςιαςτικϊν προςόντων
ςυμμετοχισ, είτε λόγω πρόδθλθσ ζλλειψθσ ςυμβατότθτασ τθσ πρόταςισ τουσ με τισ αρχζσ
του ςχεδιαςμοφ και τουσ ειδικοφσ περιοριςμοφσ ανάπτυξθσ κακϊσ και τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ κάκε ενόσ από αυτοφσ.
Ακολοφκωσ διεξάγεται μεταξφ των υποψθφίων που δεν ζχουν αποκλειςκεί κατά τα
ανωτζρω, φανερι και προφορικι δθμοπραςία με τθν υποβολι οικονομικϊν προςφορϊν.
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Οι οικονομικζσ προςφορζσ των υποψθφίων πρζπει να είναι εκφραςμζνεσ ςε ΕΥΩ (€).
Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον πλειοδότθ, θ οποία μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ
από τον πρϊτο ςτουσ επόμενουσ και επιβαρφνει οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ.
Κάκε προςφορά πρζπει να είναι μεγαλφτερθ κατά 500 Ευρϊ από τθν προθγοφμενθ.
Μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ, ςυντάςςεται Ρρακτικό που υπογράφεται από τθν
Επιτροπι, τον τελευταίο πλειοδότθ και τον εγγυθτι αυτοφ. Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ τθσ
Δθμοπραςίασ κατακζτει το πρακτικό και όλα τα δικαιολογθτικά τθσ Δθμοπραςίασ, μαηί με
τθν ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ για το πρόςωπο ςτο οποίο κα ανατεκεί θ Σφμβαςθ Μίςκωςθσ,
ςτθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ.
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά κανζνα δικαίωμα προσ αποηθμίωςθ από τθν μθ
ζγκριςθ των πρακτικϊν δθμοπραςίασ από το αρμόδιο όργανο του Διμου Θρωικισ Ρόλθσ
Νάουςασ που είναι θ οικονομικι επιτροπι ι ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ απόφαςθσ από
οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι.
Θ Οικονομικι Επιτροπι εφόςον κρίνει ςυμφζρουςα τθν προςφορά του πλειοδότθ,
αποφαςίηει τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ.
Στο επόμενο ςτάδιο όλα τα ζγγραφα, πρακτικά και αποφάςεισ του διαγωνιςμοφ
αποςτζλλονται ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ Θράκθσ προσ ζλεγχο
νομιμότθτασ.
Στθν περίπτωςθ μθ επίτευξθσ αποτελζςματοσ κατά τθν διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ, αυτι
επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά μία φορά αν δεν παρουςιάςτθκε κανζνασ πλειοδότθσ. Αν θ
δθμοπραςία δεν φζρει ξανά κανζνα αποτζλεςμα θ εκμίςκωςθ μπορεί να γίνει με
απευκείασ ςυμφωνία, τουσ όρουσ τθσ οποίασ κα κακορίςει το Δθμοτικό Συμβοφλιο του
Διμου Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ.
ΑΡΘΡΟ 12 – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ
Επιτρζπεται θ υποβολι ενςτάςεων ςχετικά με τθ διαδικαςία και τθ ςυμμετοχι ςτο
διαγωνιςμό ςτθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, θ οποία αποφαίνεται κατόπιν ειςιγθςθσ
τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςίασ.
Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Δθμοπραςίασ, μόνο από τουσ
ςυμμετζχοντεσ, εγγράφωσ, κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ
θμζρα από τθ διενζργεια του και εξετάηονται από τθν Οικονομικι Επιτροπι, κατόπιν
γνωμοδότθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμοπραςίασ .
ΑΡΘΡΟ 13 – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ο πλειοδότθσ υποχρεοφται να προςζλκει μαηί με τον εγγυθτι του, εντόσ προκεςμίασ δζκα
θμερολογιακϊν (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ απόφαςθσ τθσ Διοικθτικισ
Αρχισ με τθν οποία εγκρίνεται τελικά το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ, για τθν υπογραφι
τθσ Σφμβαςθσ μίςκωςθσ , προςκομίηοντασ:
1. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ ιςόποςθσ με το 10% του πρϊτου
επιτευχκζντοσ μιςκϊματοσ (ετιςιου) δζκα (10) ετϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 8 Β τθσ
παροφςασ
2. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ανακαίνιςθσ και
εκςυγχρονιςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 8 Γ τθσ παροφςασ
3. Εξοφλθμζνα τιμολόγια δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ Διακιρυξθσ
4. Κατακετιριο καταβολισ του ςυνολικοφ επιτευχκζντοσ μιςκϊματοσ του πρϊτου
ζτουσ πλζον του χαρτοςιμου που αναλογεί.
Θ οποιαδιποτε τυχόν άρνθςθ ι κακυςτζρθςθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με υπαιτιότθτα
του πλειοδότθ κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθν κατάπτωςθ υπζρ του Διμου τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ ςυμμετοχισ ςτθ Δθμοπραςία ωσ ποινικι ριτρα.
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Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του πλειοδότθ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ θ δθμοπραςία
επαναλαμβάνεται ςε βάροσ αυτοφ και του εγγυθτι του, οι οποίοι ευκφνονται για τθ
διαφορά μεταξφ του τυχόν μικρότερου οικονομικοφ αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, ςε
ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ.
Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ρλειοδότθσ καλείται εγγράφωσ ςε ταςςόμενθ προσ
τοφτο εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τρείσ θμζρεσ, να προςζλκει
να υπογράψει και το ςχετικό πρωτόκολλο παράδοςθσ – παραλαβισ του μιςκίου. Τυχόν
άρνθςθ ι κακυςτζρθςθ του Ρλειοδότθ παραλαβισ του μιςκίου κα ζχει ωσ ςυνζπεια, με
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου τθν κατάπτωςθ υπζρ του Διμου τθσ
κατατεκείςασ χρθματικισ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Θ ςφμβαςθ μεταξφ Διμου και εκμιςκωτι κα λάβει τον τφπο του ςυμβολαιογραφικοφ
εγγράφου και κα μεταγραφεί ςτα βιβλία μεταγραφϊν του Υποκθκοφυλακείου Νάουςασ.
Πλα δε τα ζξοδα για τθν ςφνταξθ και μεταγραφι του ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου κα
βαρφνουν αποκλειςτικά τον μιςκωτι.
ΑΡΘΡΟ 14 – ΜΙΘΩΜΑ
Το ετιςιο μίςκωμα είναι ιςόποςο τθσ προςφοράσ του μιςκωτι.
Θα εφαρμόηεται ιςχφουςα αναπροςαρμογι ετθςίωσ, βάςει των επίςθμων ςτοιχείων τθσ
ΕΛΣΤΑΤ για τον Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι-ΔΚΤ.
Για τθν πρϊτθ 15ετι περίοδο, το μίςκωμα κα είναι μειωμζνο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτθν παρ.3 εδ.α Α του αρ. 192 του Ν. 3463/2006 όπωσ ιςχφει ςιμερα. Για τθν
15ετι περίοδο μειωμζνου μιςκϊματοσ (1ο - 15ο ζτοσ), το μίςκωμα κα κακοριςτεί ςε
ποςοςτό 50% τθσ τελικισ επιλεγείςασ προςφοράσ μίςκωςθσ.
Το μίςκωμα κα καταβάλλεται ςε δφο δόςεισ ετθςίωσ ςτισ 30 Νοεμβρίου και ςτισ 30
Απριλίου κάκε ζτουσ ςε τραπεηικό λογαριαςμό που τθρεί ο Διμοσ ςε πιςτωτικό ίδρυμα, και
ο οποίοσ κα υποδειχκεί ςτον μιςκωτι κατά τθν ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ Μίςκωςθσ ενϊ το
ςχετικό κατακετιριο κα πρζπει να προςκομίηεται ςτον Διμο Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ
προκειμζνου να αποδεικνφεται θ καταβολι του μιςκϊματοσ και να εκδίδονται τα
αντίςτοιχα γραμμάτια ειςπράξεωσ, τα οποία κα αποτελοφν και το μόνο αποδεικτικό μζςο
πλθρωμισ του εκάςτοτε μιςκϊματοσ. Ειδικά το πρϊτο ετιςιο μίςκωμα κα καταβλθκεί
εφάπαξ ςε μια δόςθ , με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
Το μίςκωμα κα αναπροςαρμόηεται κάκε ζτοσ, βάςει των επίςθμων ςτοιχείων τθσ ΕΛΣΤΑΤ
για τον Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι-ΔΚΤ, μετά το πρϊτο ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ χωρίσ ζγγραφθ όχλθςθ από τον Διμο Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ.
Κάκε τζλοσ, φόροσ ι άλλθ επιβάρυνςθ επί του μιςκϊματοσ ι επί του μιςκίου, κα βαρφνει
αποκλειςτικά τον μιςκωτι. Ενδεικτικά αναφζρονται ότι βαρφνουν τον μιςκωτι κάκε είδουσ
δθμοτικά τζλθ, τζλθ κακαριότθτασ, θλεκτροδότθςθ, φδρευςθ, αποχζτευςθ κ.λ.π. Το
χαρτόςθμο επί του παραπάνω μιςκϊματοσ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον μιςκωτι. Θ
υποχρζωςθ καταβολισ του μιςκϊματοσ υφίςταται ανεξάρτθτα από τθ ςυνεχι ι εποχιακι
λειτουργία των εγκαταςτάςεων.
Συμφωνείται ρθτά ότι το ανωτζρω μίςκωμα και το ποςοςτό τθσ ετιςιασ αναπροςαρμογισ
του είναι δίκαιο, εφλογο και ανταποκρίνεται ςτθν μιςκωτικι αξία του μιςκίου, δεδομζνου
άλλωςτε ότι για τον κακοριςμό τουσ ελιφκθςαν υπόψθ και οι τρζχουςεσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ. Ζτςι ο μιςκωτισ παραιτείται από κάκε δικαίωμα να ηθτιςει απαλλαγι εκ τθσ
καταβολισ ι και μείωςθ – αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ για κάκε αιτία.
Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ, ελλιποφσ ι κακόλου καταβολισ του μιςκϊματοσ και των
λοιπϊν επιβαρφνςεων, όπου και όταν ορίηεται ςτθν παροφςα, ο Διμοσ Θρωικισ Ρόλθσ
Νάουςασ μπορεί να καταγγείλει τθ μιςκωτικι ςφμβαςθ, να επιδιϊξει τθ βίαιθ ζξωςθ του
μιςκωτι και κάκε τρίτου ζλκοντοσ δικαιϊματα από το μίςκιο και τθν πλιρθ αποηθμίωςι
του για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία.
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ΑΡΘΡΟ 15 – ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να υλοποιιςει πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, με
αποκλειςτικι φροντίδα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, χωρίσ δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ του με
μιςκϊματα, ζτςι ϊςτε το μίςκιο να ανακαινιςκεί και αξιοποιθκεί κατά τον καλφτερο
δυνατό τρόπο, ιτοι με τθν δθμιουργία και λειτουργία ςφγχρονθσ τουριςτικισ επιχείρθςθσ,
με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και το χαρακτιρα του ακινιτου, και υψθλζσ προδιαγραφζσ
λειτουργίασ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα ζξι (36) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Οι
αναγκαίεσ μελζτεσ και όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα πρζπει να ζχουν υποβλθκεί ςτισ
αρμόδιεσ αρχζσ εντόσ 12 μθνϊν από τθν υπογραφι του ςυμβολαίου μίςκωςθσ και όλεσ οι
υποδομζσ να τεκοφν ςε πλιρθ λειτουργία εντόσ 36 μθνϊν από τθν ζκδοςθ των αδειϊν. Το
αντικείμενο παροχισ του διαγωνιηόμενου περιλαμβάνει τθν εκπόνθσθ όλων των
απαιτοφμενων μελετϊν για τθν ζγκριςθ εργαςιϊν, τθ λιψθ αδειϊν και λοιπϊν εγκρίςεων,
τθν εκπόνθςθ όλων των απαιτοφμενων μελετϊν για τθ λιψθ ςχετικϊν αδειϊν από τισ
αρμόδιεσ αρχζσ, τθ διαςφάλιςθ χρθματοδότθςθσ και τθ ςφναψθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων,
τθν ανακαίνιςθ των πιςτϊν με περιβαλλοντικά φιλικά υλικά, τον πλιρθ, εςωτερικό και
εξωτερικό εξοπλιςμό, κ.ά.. κακϊσ και τθ λειτουργία τθσ μονάδασ μζχρι το πζρασ τθσ
περιόδου εκμίςκωςθσ, τθ ςυντιρθςι τουσ και τθ διατιρθςθ τουσ ςε άριςτθ κατάςταςθ, για
όλο το χρόνο τθσ εκμίςκωςθσ και τθν καταβολι ςτον Διμο των μιςκωμάτων. Ο μιςκωτισ
κατά τθν εκτζλεςθ των προβλεπόμενων ζργων ςτισ υφιςτάμενεσ κτιριακζσ υποδομζσ και
ςτον περιβάλλοντα χϊρο, ζχει υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά
δαςικζσ, πολεοδομικζσ, υγειονομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ, τυχόν δε διοικθτικά ι άλλα
πρόςτιμα επιβαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. Ο μιςκωτισ είναι αποκλειςτικά
υπεφκυνοσ για τθ ςυμμόρφωςθ των μελετϊν και τθσ καταςκευισ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ,
οφείλει δε να λάβει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ, προκειμζνου οι εργαςίεσ και το μίςκιο
να είναι ςφννομεσ και να κατακζςει ζγκαιρα αντίγραφα αυτϊν ςτο Διμο Θρωικισ Ρόλθσ
Νάουςασ. Υποχρεοφται επίςθσ, να υποβάλει ςτον Διμο, με το πζρασ των εργαςιϊν, όλα τα
ςχετικά ζγγραφα και ςχζδια από τα οποία να αποδεικνφεται ότι επιςκευάςτθκε και
λειτουργεί θ ωσ άνω μονάδα. Σε περίπτωςθ δθμιουργίασ τυχόν αυκαιρζτων καταςκευϊν
από τον μιςκωτι, ο Διμοσ δεν κα φζρει καμία ευκφνθ, και αν τυχόν επιβλθκεί κατ’ αυτοφ
οποιοδιποτε πρόςτιμο ι οποιαδιποτε άλλθ κφρωςθ, αυτά κα καταλογιςκοφν και κα
βαραίνουν αποκλειςτικά τον μιςκωτι, από τον οποίο ο Διμοσ κα τα αξιϊςει, ενϊ κα
ςυντρζχουν ςτο ακζραιο και όλα τα υπόλοιπα δικαιϊματα του Διμου ςε βάροσ του
μιςκωτι. Ο Διμοσ Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ δια των οργάνων και εκπροςϊπων του κα
επιβλζπει τισ εργαςίεσ του μιςκωτι, αςκϊντασ μακροςκοπικό ζλεγχο ςτο μίςκιο δφο φορζσ
ανά ζτοσ για τθν διαπίςτωςθ ι μθ αυκαίρετων επεκτάςεων ι καταςκευϊν, χωρίσ αυτό να
ςυνεπάγεται, ςε καμία περίπτωςθ, ανάλθψθ οποιαςδιποτε ευκφνθσ για τθ ςυμμόρφωςθ
του μιςκωτι ςτισ υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα. Ο μιςκωτισ δεςμεφεται
να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια, ϊςτε κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ να
αξιοποιθκεί εργατοτεχνικό και επιςτθμονικό προςωπικό που διαμζνει μόνιμα ςτον Διμο. Ο
μιςκωτισ φζρει αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ εργατικισ και
αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, κατά τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν, τυχόν δε διοικθτικά
ι άλλα πρόςτιμα κα επιβαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. Ο μιςκωτισ οφείλει να
αςφαλίςει τα προβλεπόμενα ζργα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ τουσ, κατά παντόσ
κινδφνου εργολαβίασ, για ποςό ίςο προσ τον προχπολογιςμό των ζργων. Ο μιςκωτισ είναι
υποχρεωμζνοσ να τθρεί τουσ προβλεπόμενουσ από τουσ νόμουσ κανόνεσ υγιεινισ, να κάνει
ςυντιρθςθ των κτιςμάτων και των πιςτϊν του χιονοδρομικοφ τόςο εςωτερικά όςο και
εξωτερικά, οφείλει με δικά του ζξοδα να επιςκευάηει, ςυντθρεί, αναβακμίηει το μίςκιο και
τον περιβάλλοντα χϊρο, όπωσ επίςθσ να αποκακιςτά κάκε φκορά που δθμιουργείται ςτο
μίςκιο, είτε αυτι προξενικθκε από τον ίδιο, είτε από το προςωπικό αυτοφ, είτε από τρίτο,
ανεξάρτθτα αν προζρχεται από ςυνικθ ι όχι χριςθ, χωρίσ καμία αξίωςθ για αποηθμίωςθ
από το Διμο, ενϊ οποιαδιποτε αναβάκμιςθ, μεταρρφκμιςθ κ.λ.π. τόςο αναγκαία, όςο και
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πολυτελισ, παραμζνει προσ όφελοσ του μιςκίου μετά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ. Ρριν από κάκε
ουςιϊδθ επζμβαςθ ςτο μίςκιο, ο μιςκωτισ κα πρζπει να ενθμερϊνει το Διμο και να
λαμβάνει ςχετικι άδεια. Ο μιςκωτισ ζχει υποχρζωςθ να μεταχειρίηεται το μίςκιο με
επιμζλεια και κατά τρόπο που να μθν κίγει τθν υγεία, το περιβάλλον και τθν αςφάλεια,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Αν οι υφιςτάμενεσ υποδομζσ ι μζροσ τουσ
καταςτραφοφν ι καταςτοφν μθ λειτουργικζσ χωρίσ να αποκαταςτακοφν, από υπαιτιότθτα
του μιςκωτι ι του προςτθκζντοσ του, ο μιςκωτισ υποχρεοφται ςε πλιρθ αποκατάςταςθ
των ηθμιϊν ι ςε πλιρθ αποηθμίωςθ του Διμου. Πλεσ οι δαπάνεσ που κα γίνουν ςτο μίςκιο,
που αφοροφν μόνιμεσ καταςκευζσ, είτε επωφελείσ, είτε αναγκαίεσ, είτε και πολυτελείσ κα
παραμζνουν προσ όφελοσ του μιςκίου μετά τθν λφςθ ι λιξθ τθσ μίςκωςθσ χωρίσ να
γεννάται δικαίωμα αφαίρεςθσ ι καταβολισ αποηθμιϊςεωσ εκ μζρουσ του εκμιςκωτι, οφτε
και κατά τισ διατάξεισ περί αδικαιολόγθτου πλουτιςμοφ. Μετά τθν ανακαίνιςθ του μιςκίου,
ο μιςκωτισ υποχρεοφται για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ενεργειακισ απόδοςθσ (Ρ.Ε.Α.)
των κτιςμάτων που κα προςτεκοφν ι κα χρθςιμοποιθκοφν ι κα ανεγερκοφν. Θ μίςκωςθ κα
λφεται αηθμίωσ και για τα δφο μζρθ, χωρίσ κανζνα μζροσ να φζρει ευκφνθ αποηθμίωςθσ
του άλλου, πλθν τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν που τυχόν επζλκουν ςτο ακίνθτο από το
μιςκωτι, μόνο ςε περίπτωςθ που δεν καταςτεί θ ςφννομθ λειτουργία του όλου
ςυγκροτιματοσ από αιτίεσ που δεν κα βαραίνουν καμία από τισ δφο ςυμβαλλόμενεσ
πλευρζσ. Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, για οποιονδιποτε λόγο, ο μιςκωτισ δεν ζχει
δικαίωμα να αφαιρζςει οφτε τον κινθτό εξοπλιςμό που ζχει ενςωματωκεί ι εντοιχιςκεί ι
εγκαταςτακεί μονίμωσ ςτο μίςκιο και που με δικζσ του δαπάνεσ ζχει προμθκευτεί και
εγκαταςτιςει (π.χ. μθχανιματα, ζπιπλα, εξζδρεσ, κλπ.), χωρίσ όμωσ να διακόπτει τθν
λειτουργικότθτα του μιςκίου όπωσ αυτι ιταν κατά τθν διάρκεια υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
Διευκρινίηεται ότι κινθτά πράγματα (ενδεικτικά αναφζρονται εξζδρεσ), που κα
ενςωματωκοφν ςτο μίςκιο κατά τα ανωτζρω, παραμζνουν ςε αυτό και μετά τθ λφςθ τθσ
μιςκωτικισ ςφμβαςθσ, όπωσ ορίηεται παραπάνω, χωρίσ αξίωςθ αποηθμίωςθσ από το
μιςκωτι. Γίνεται ιδιαίτερθ μνεία ότι ο παρόν όροσ ςυνιςτά ουςιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ
ςτον οποίο τα μζρθ απζβλεψαν ςπουδαία, οιαδιποτε δε παραβίαςθ αυτοφ ςυνιςτά άνευ
άλλου τινόσ λόγο άμεςθσ καταγγελίασ τθσ μίςκωςθσ από τθν πλευρά του εκμιςκωτι, κακϊσ
και κατάπτωςθσ τθσ ανωτζρω εγγυιςεωσ.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ – ΦΟΡΟΙ – ΔΑΜΟΙ
Το ςφνολο των δαπανϊν κα βαρφνει τον μιςκωτι και κα καλυφκεί από ιδία ι/και δανειακά
κεφάλαια. Ο μιςκωτισ οφείλει να εξαςφαλίςει ζνα ςθμαντικό ποςό ιδίων κεφαλαίων,
κακϊσ και επιπλζον τισ τυχόν απαιτοφμενεσ πθγζσ δανειακϊν κεφαλαίων. Ο μιςκωτισ
αναλαμβάνει τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με τθν μελζτθ, αδειοδότθςθ, καταςκευι,
ςυντιρθςθ, αςφάλιςθ, λειτουργία και χρθματοδότθςθ του ζργου. Ο Διμοσ Θρωικισ Ρόλθσ
Νάουςασ δεν ζχει καμιά υποχρζωςθ να προςφζρει το ακίνθτο ωσ εγγφθςθ τθσ τυχόν
ςυναφκείςασ δανειακισ ςφμβαςθσ ι να δεχτεί να εγγραφεί προςθμείωςθ υποκικθσ επ’
αυτοφ και για τισ εξαςφαλίςεισ του τυχόν δανείου είναι υπεφκυνοσ μόνο ο μιςκωτισ.
Ο μιςκωτισ ζχει το δικαίωμα να εντάξει το ζργο ςε πρόγραμμα επιδότθςθσ ι
επιχοριγθςθσ.
Ο Διμοσ, δεςμεφεται να ςυνδράμει τον Μιςκωτι για τθν επιδίωξθ οποιαςδιποτε νομικά
και πραγματικά επιτρεπτισ επιχοριγθςθσ και επιδότθςθσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου και
πάντα μόνο μζςα ςτα πλαίςια των δυνατοτιτων του. Σε κάκε περίπτωςθ, δεν εγγυάται τθν
τελικι υπαγωγι τθσ επζνδυςθσ ςε προγράμματα επιδότθςθσ ι επιχοριγθςθσ από
οποιονδιποτε φορζα.
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Ο μιςκωτισ δεν απαλλάςςεται από τζλθ, δαςμοφσ και κάκε άλλο φόρο, τζλοσ ι δικαίωμα
υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, άλλων ΝΡΔΔ, όπωσ ορίηουν οι ςχετικζσ
διατάξεισ. Ομοίωσ, το Ζργο δεν απαλλάςςεται από τουσ δαςμοφσ, τον Φ.Ρ.Α. και από κάκε
άλλο φόρο, τζλοσ, δικαίωμα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, των Ταμείων και των
Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν (Ε.Φ.Κ.Α. κλπ.), που αφοροφν γενικά ςτθν καταςκευι του
Ζργου. Διευκρινίηεται ότι αν - μετά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
- επιβλθκοφν νζεσ επιβαρφνςεισ ι καταργθκοφν παλαιζσ ι τροποποιθκοφν οι ιςχφουςεσ, τα
αντίςτοιχα ποςά κα είναι ςε βάροσ ι ςε όφελοσ του Ζργου.
Τα ζςοδα από τθν εκμετάλλευςθ των εγκαταςτάςεων βαρφνονται με όλεσ τισ επιβαρφνςεισ,
που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία.
ΑΡΘΡΟ 17 – ΧΡΗΗ ΜΙΘΙΟΤ
Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιεί το μίςκιο ςφμφωνα με τον προοριςμό
του, για τθν ανάπτυξθ πάςθσ φφςεωσ ακλθτικϊν και τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων
απαγορευόμενθσ ρθτϊσ κάκε μεταβολισ τθσ χριςθσ του. Οποιαδιποτε μεταβολι τθσ
χριςθσ του μιςκίου απαγορεφεται ρθτά, χωρίσ τθν προθγοφμενθ, και ςε κάκε περίπτωςθ,
ζγγραφθ ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι.
Κάκε χριςθ του μιςκίου κα λαμβάνει υπ’ όψιν τθσ τθν εξυπθρζτθςθ των υφιςτάμενων
ομάδων χρθςτϊν και ςυγκεκριμζνα των ακλθτϊν του ΕΟΣ Νάουςασ, ορειβατϊν κλπ.
Ο μιςκωτισ οφείλει μζςα ςε ζνα μινα από τθν ςφναψθ τθσ μίςκωςθσ, να αςφαλίςει ςε
Αςφαλιςτικι Εταιρία εγκατεςτθμζνθ και λειτουργοφςα νομίμωσ ςτθν Ε.Ε., με δικά του
ζξοδα το μίςκιο, με δικαιοφχο του αςφαλίςματοσ για τθν καταςτροφι του ακινιτου, τον
Διμο, ωσ ςυμβατικι του υποχρζωςθ, κατά παντόσ κινδφνου, όπωσ ςειςμοφ, πυρκαγιάσ,
πλθμμφρασ κ.λ.π., κακϊσ και για απϊλεια ειςοδιματοσ, για όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ,
για ποςό ςφμφωνα με τθν αντικειμενικι αξία του ακινιτου, ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ τυχόν
επζλευςθσ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου, το μίςκιο να δφναται να αποκαταςτακεί πλιρωσ.
Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια και οι ανανεϊςεισ τουσ πρζπει να υποβάλλονται ςτον Διμο
Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ςφναψθ τουσ, άλλωσ ο
τελευταίοσ δικαιοφται ςτθν επιβολι δίκαιθσ και εφλογθσ ποινικισ ριτρασ ςε βάροσ του
μιςκωτι ποςοφ 500 ευρϊ θμερθςίωσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του μιςκωτι με τον
παραπάνω όρο, ο εκμιςκωτισ κα δικαιοφται να κάνει χριςθ του δικαιϊματοσ καταγγελίασ
τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να λειτουργεί το ςυγκρότθμα κακ’ όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται, το τελευταίο εξάμθνο πριν τθν λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ
μίςκωςθσ, να ανζχεται ςε κατάλλθλεσ ϊρεσ και θμζρεσ τθν επίςκεψθ των εκπροςϊπων του
Διμου με ενδιαφερόμενουσ νζουσ μιςκωτζσ.

ΑΡΘΡΟ 18 – ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΙΘΙΟΤ –ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΜΙΘΩΣΗ
Ο μιςκωτισ με τθν υπογραφι τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα ότι
ζλαβε γνϊςθ των εγγράφων και των ςχεδίων του φακζλου τθσ δθμοπραςίασ και τθσ
κατάςταςθσ του μιςκίου, ότι ζλεγξε τθν πραγματικι και νομικι κατάςταςθ του μιςκίου και
το βρικε τθσ απολφτου αρεςκείασ του, και ότι ο Διμοσ δεν υπζχει καμιά ευκφνθ ζναντι του
μιςκωτι για τθν κατάςταςθ, ςτθν οποία ο τελευταίοσ το παραλαμβάνει.
Ειδικότερα ο μιςκωτισ δεν μπορεί να αξιϊςει καμία αποηθμίωςθ οφτε να ηθτιςει τθ λφςθ
τθσ ςφμβαςθσ ι τθ μείωςθ του μιςκϊματοσ εξαιτίασ οποιουδιποτε λόγου που αφορά τθν
πραγματικι ι νομικι κατάςταςθ (π.χ. ελαττϊματα που υπάρχουν ι ενδζχεται να
προκφψουν, αυκαίρετεσ καταςκευζσ) ςτθν οποία ευρίςκεται και παραλαμβάνει το μίςκιο.
Αλλά και ο Διμοσ δεν ζχει υποχρζωςθ να προβεί ςε οποιαδιποτε εργαςία ι καταβολι
δαπάνθσ για το μίςκιο για ολόκλθρο το χρόνο τθσ μίςκωςθσ.
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Ο μιςκωτισ οφείλει να μεριμνά για τθν άρςθ κάκε καταπάτθςθσ ι προςβολισ τθσ
ιδιοκτθςίασ του Διμου και να το παραδϊςει, μετά τθ λιξθ τθσ μιςκωτικισ ςφμβαςθσ ςτθν
ίδια καλι κατάςταςθ που το παρζλαβε, διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να ςυνδζςει επ’ ονόματι του άμεςα από τθν ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ τισ παροχζσ ρεφματοσ και φδατοσ υπογράφοντασ τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ. Σε
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του με τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ ο Διμοσ κα δικαιοφται να
καταγγείλει τθν ςφμβαςθ.
Βαςικζσ Υποχρεϊςεισ του Μιςκωτι κα είναι επίςθσ και οι ακόλουκεσ:
 Να ςυντθριςει, να ανακαινίςει/ανακαταςκευάςει και να λειτουργεί τισ υφιςτάμενεσ
εγκαταςτάςεισ του Χ/Κ που κα παραλάβει (δθλϊνοντασ ότι ζχει λάβει γνϊςθ και κάνοντασ
αποδεκτι τθν υφιςτάμενθ κατάςταςι τουσ), με κεφάλαια και πόρουσ που αυτόσ κα
εξαςφαλίςει, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τισ προδιαγραφζσ
λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων (ΥΑ 6888/2003- ΦΕΚ 959/Β για Χ/Κ, Ν. 4276/2014-ΦΕΚ
155/Β για ξενοδοχεία, Ν. 4442/2016-ΦΕΚ 230/Α για καταςτιματα υγειονομικοφ
.ενδιαφζροντοσ, όπωσ ιςχφουν με τισ τροποποιιςεισ τουσ), με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ
αςφάλειασ των επιςκεπτϊν- ακλθτϊν χιονοδρόμων και τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου
υπθρεςιϊν, ζχοντασ λάβει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ/αδειοδοτιςεισ.
 Ειδικότερα για τισ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ/αδειοδοτιςεισ, κατϋ ελάχιςτον κα ιςχφουν τα
εξισ: - για το Χ/Κ, κα πρζπει το αργότερο μζχρι το πζρασ του 1ου ζτουσ μίςκωςθσ, να
λθφκεί νζο Ειδικό Σιμα Άδειασ Λειτουργίασ από τθν αρμόδια υπθρεςία (ΕΥΡΑΤΕ
Υπουργείου Τουριςμοφ), με παράλλθλθ άρςθ των παρατθριςεων των εντφπων ελζγχου
αναβατιρων Ε1 (ετιςιοσ ζλεγχοσ 2018 ι 2019) και Ε2 (πενταετισ ζλεγχοσ 2020),
υποχρεοφται επίςθσ να υλοποιεί τουσ απαιτοφμενουσ από τθν νομοκεςία ελζγχουσ
(ετιςιοσ και πενταετισ ζλεγχοσ των εγκαταςτάςεων) κακϊσ επίςθσ και τισ εργαςίεσ που
αυτοί επιβάλουν κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
 Για το ξενοδοχείο, κα πρζπει, να λθφκεί Ειδικό Σιμα Λειτουργίασ. Το ξενοδοχείο πρζπει
να εκκινιςει τθν λειτουργία του, το αργότερο μζχρι το πζρασ του 3ου ζτουσ τθσ μίςκωςθσ.
 Για τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ‘LiftBar’ και ‘Σαλζ Κορυφισ’ κα πρζπει
το αργότερο μζχρι το πζρασ του 2ου ζτουσ μίςκωςθσ, να λθφκοφν οι απαραίτθτεσ άδειεσ.
Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ ανωτζρω απαιτιςεισ, κα προβλζπεται θ επιβολι
οικονομικϊν ρθτρϊν 500 € ανά μινα κακυςτζρθςθσ.
 Να προβεί παράλλθλα ςε οποιεςδιποτε άλλεσ νζεσ επενδφςεισ ι
επεκτάςεισ/αναβακμίςεισ των υφιςταμζνων εγκαταςτάςεων αυτόσ επικυμεί, οι οποίεσ κα
ςχετίηονται αποκλειςτικά με τθ χιονοδρομία, τον ορεινό εναλλακτικό τουριςμό, τισ
ξενοδοχειακζσ και προπονθτικζσ υποδομζσ, τθν εςτίαςθ και μόνο εφόςον διαςφαλίςει τισ
απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ και με δικζσ του δαπάνεσ. Οι επενδφςεισ ςτθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ μζςω ΑΡΕ (γεωκερμία, φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, κλπ.) με ενεργειακό
ςυμψθφιςμό (netmetering) και νεροφ (π.χ. ςυλλογι και αξιοποίθςθ ομβρίων υδάτων) κα
είναι αποδεκτζσ.
 Να λειτουργεί τισ εγκαταςτάςεισ οργανϊνοντασ δράςεισ και δραςτθριότθτεσ που κα
αποςκοποφν ςτθν ανάδειξθ του ορεινοφ κζρετρου, ςε τουριςτικό προοριςμό για όλο το
ζτοσ, προςφζροντασ ποικιλία τουριςτικϊν εμπειριϊν ςε τομείσ, εκτόσ τθσ χιονοδρομίασ και
τθσ διαμονισ-εςτίαςθσ, όπωσ ο ακλθτικόσ-προπονθτικόσ τουριςμόσ, ο τουριςμόσ
περιπζτειασ, ο φυςιολατρικόσ τουριςμόσ κλπ.
 Να καταβάλει εγκαίρωσ το μίςκωμα ςτο Διμο. Το ςφνολο των οικονομικϊν
αποτελεςμάτων τθσ διαχείριςθσ του Χ/Κ, αφορά αποκλειςτικι τον ι τθν ανάδοχο, που
ανεξάρτθτα από το αν αποδειχκεί ηθμιογόνα ι κερδοφόρα θ διαχείριςθ, υποχρεοφται να
καταβάλει ςτον Διμο Θ.Ρ. Νάουςασ το μίςκωμα ωσ εξισ: με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ,
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ολόκλθρο το πρϊτο ετιςιο μίςκωμα, και για τα υπόλοιπα μιςκωτικά ζτθ ςε δφο ιςόποςεσ
δόςεισ, ςτισ 30 Νοεμβρίου και ςτισ 30 Απριλίου κάκε ζτουσ.
 Να καταβάλει ςτθ ΔΕΥΑΝ το κόςτοσ παροχισ νεροφ για τθν υδροδότθςθ των κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων, βάςει του ιςχφοντοσ γενικοφ τιμολογίου φδρευςθσ αυτισ (με τθν
εγκατάςταςθ υδρομζτρων ςε κάκε εγκατάςταςθ που υδροδοτείται, πλθν του νεροφ
πλιρωςθσ τθσ λιμνοδεξαμενισ που εξυπθρετεί τθν τεχνθτι χιόνωςθ, πυροπροςταςία κλπ
το οποίο κα παρζχει δωρεάν ο Διμοσ για όλθ τθ διάρκεια μίςκωςθσ).
 Να μεριμνιςει για τθν άμεςθ ςφνδεςθ όλων των δικτφων παροχισ και υποδομϊν
αναφορικά με τα ηθτιματα ενζργειασ, θλεκτροδότθςθσ, κζρμανςθσ, διαδικτφου,
τθλεπικοινωνιϊν, κ.λ.π. Πλεσ οι ςυνδζςεισ του Χ/Κ κα βαραίνουν αποκλειςτικά και μόνο τον
μιςκωτι ι τθν μιςκϊτρια.
 Να μεριμνιςει για τθ διαςφάλιςθ οποιονδιποτε επιπλζον ποςοτιτων νεροφ κάλυψθσ του
ςυςτιματοσ τεχνθτισ χιόνωςθσ και τθ λιψθ των ςχετικϊν αδειοδοτιςεων/εγκρίςεων. Θ
αφξθςθ τθσ παροχισ νεροφ, πόςιμου ι άρδευςθσ με καταςκευι νζων ζργων ι ςυμπλιρωςθ
των υπαρχόντων, μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνον και κατόπιν τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
 Να χορθγεί ςτο Διμο 200 ετιςιεσ κάρτεσ ελεφκερθσ χριςθσ των αναβατιρων του Χ/Κ ανά
ζτοσ, που ο Διμοσ κα χρθςιμοποιεί/χορθγεί για κοινωφελείσ ςκοποφσ όπωσ αυτόσ
επικυμεί. Οι κάρτεσ κα είναι ονομαςτικζσ και μθ μεταβιβάςιμεσ.
 Να μεριμνιςει για τθν κάλυψθ των προπονθτικϊν και αγωνιςτικϊν δράςεων του ΕΟΣ
Νάουςασ, πζραν των καρτϊν χριςθσ των εγκαταςτάςεων που είναι ευκφνθ του Διμου,
κακϊσ επίςθσ και να ςυνεχίςει τθν χριςθ των χϊρων που διαχειρίηεται ιςτορικά ο ΕΟΣ
(καταφφγιο Ξανκίδθσ) με τελικό ςκοπό τθν απροβλθμάτιςτθ λειτουργία του ςυλλόγου.
 Να αναλάβει τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων λειτουργίασ του Χ/Κ.
 Να μεριμνά για τθν άδεια λειτουργίασ του Χ/Κ και τθ λιψθ των ειδικϊν ςθμάτων
λειτουργίασ και αδειϊν του ξενοδοχείου, των ορειβατικϊν καταφυγίων και των λοιπϊν
καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.
 Να προςλάβει εργατικό δυναμικό που προζρχεται από τον Διμο ςτα πλαίςια των
δυνατοτιτων του και των εκάςτοτε αναγκϊν του.
 Να χρθςιμοποιεί για τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ του κζντρου τοπικά προϊόντα και να
αποτελζςει το ςυγκρότθμα, ςθμείο προϊκθςθσ τθσ τοπικισ παραγωγισ.
Απαγορεφεται απολφτωσ θ ςιωπθρι αναμίςκωςθ και θ ολικι υπομίςκωςθ. Επιτρζπεται θ
υπομίςκωςθ επιμζρουσ εγκαταςτάςεων του ΧΚ. Οποιοδιποτε κόςτοσ αναφορικά με τθν
λειτουργία των εγκαταςτάςεων του χιονοδρομικοφ κζντρου, τθν αςτοχία υλικϊν, τθν
καταςτροφι από ανκρϊπινεσ ι φυςικζσ αιτίεσ επιβαρφνει αποκλειςτικά τον μιςκωτι και
αποκλείεται αυςτθρά οποιαδιποτε μορφι μετακφλιςθσ οποιουδιποτε κόςτουσ ςτον Διμο.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το Χιονοδρομικό Κζντρο, με τισ λειτουργικζσ του
εγκαταςτάςεισ ςε καλι κατάςταςθ, μετά τθν λιξθ τθσ μίςκωςθσ αμζςωσ και χωρίσ καμία
απολφτωσ πρόφαςθ. θτά αναφζρεται, ότι το ςφνολο των εμπορικϊν δραςτθριοτιτων που
κα αναπτυχκοφν ςτο χϊρο και ςτισ εγκαταςτάςεισ του χιονοδρομικοφ κζντρου, κατά τθν
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα λειτουργοφν με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου. Πλεσ οι
επιμζρουσ οικονομικζσ δοςολθψίεσ και δραςτθριότθτεσ (ςυμβάςεισ εργαςίασ με τουσ
εργαηόμενουσ, προμικειεσ κάκε μορφισ, πωλοφμενα είδθ και κάκε είδουσ αςφαλιςτικζσ
ςυμβάςεισ ανκρϊπων και περιουςιακϊν ςτοιχείων), κα αςκοφνται ςτο όνομα, για
λογαριαςμό και με ευκφνθ (αςτικι, ποινικι, κλπ.) του αναδόχου, που κα είναι ο μόνοσ
υπόλογοσ, απζναντι ςε κάκε αρχι (δικαςτικι, φορολογικι, κλπ.).
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Ο ανάδοχοσ υπόςχεται τθν ακριβι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ
μίςκωςθσ. Θ παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ προαναφερόμενουσ όρουσ, ςυμφωνίεσ και
δεςμεφςεισ που αναλαμβάνονται με τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ από τον ανάδοχο, κα προκαλεί
τθν ςε βάρουσ του αναδόχου, κατάπτωςθ τθσ ςυμφωνοφμενθσ με το παρόν ποινικισ
ριτρασ, θ οποία προςδιορίηεται ςτο ποςό των 50.000 ευρϊ, ςαν αναπόδεικτθ ηθμία από
τθν αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά, παράλλθλα δε κα επιφζρει και τθ διάλυςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ και τθν άμεςθ αποχϊρθςθ του αναδόχου από το χιονοδρομικό κζντρο.
Θ παρακολοφκθςθ τθσ πιςτισ τιρθςθσ και εφαρμογισ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
για λογαριαςμό του Διμου Θ.Ρ. Νάουςασ ανατίκεται ςε επιτροπι αποτελοφμενθ από τα
μζλθ τθσ εκάςτοτε αρμόδιασ επιτροπισ διεξαγωγισ δθμοπραςιϊν του Διμου και τον
διευκυντι ι προϊςτάμενο τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου ι τον αναπλθρωτι του. Θ
ονομαςτικι ςφνκεςθ τθσ οποίασ κα ανακοινωκεί ςτον ανάδοχο μόλισ θ επιτροπι
ςυγκροτθκεί, εντόσ μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. Τθν παρουςία των
ανωτζρω μελϊν υποχρεοφται ο ανάδοχοσ να αποδζχεται και ςε κακθμερινι ακόμθ βάςθ.
Μετά το τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ο ανάδοχοσ οφείλει να απομακρφνει το αργότερο
εντόσ μθνόσ το ςφνολο του εξοπλιςμοφ που αυτόσ μετζφερε και εγκατζςτθςε από το χϊρο
του χιονοδρομικοφ κζντρου και αποτελοφν όχι ςυνικθ εξοπλιςμό του κζντρου αλλά
εξοπλιςμό τθσ εταιρικισ ταυτότθτασ του μιςκωτι. Αν παρζλκει άπρακτθ θ παραπάνω
αποςβεςτικι προκεςμία, τότε το ςφνολο του μθ απομακρυκζντοσ εξοπλιςμοφ κα
παραμείνει ςτο Χιονοδρομικό κζντρο, ωσ περιουςία του Διμου Θ.Ρ. Νάουςασ. Σε
περίπτωςθ που δεν αποχωριςει ςτθν οριςκείςα θμερομθνία, υποχρεοφται να καταβάλει
θμερθςίωσ το ποςό των 1.000,00 € λόγω ποινικισ ριτρασ, για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ
τθσ αποχϊρθςθσ του από το χιονοδρομικό κζντρο.
Ο μιςκωτισ είναι εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τα ηθτιματα αςφαλείασ του Χιονοδρομικοφ
Κζντρου και για τισ περιπτϊςεισ ατυχθμάτων ςε αυτό, από οποιαδιποτε αιτία και λόγο, και
αν προζρχονται.
Ο μιςκωτισ είναι εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν ςυντιρθςθ των κτιριακϊν και
θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, των αναβατιρων και των μθχανθμάτων ζργου κα
γίνεται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εκάςτοτε
καταςκευαςτι ςφμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. Ειδικότερα ςτουσ
αναβατιρεσ κα τθρθκοφν όςα ορίηονται ςτο ΦΕΚ 1339/16-10- 2002 ¨Ζγκριςθ κανονιςμοφ
λειτουργίασ τουριςτικϊν αναβατιρων και των παραρτθμάτων που αφοροφν διάςωςθ
επιβατϊν και λειτουργία χιονοδρομικϊν κζντρων, και ςτθν οδθγία 2000/9/ΕΚ, του
Ευρωπαϊκοφ κοινοβουλίου.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί όλεσ τισ εργαςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ των
αναβατιρων, τουσ ετιςιουσ ελζγχουσ και επικεωριςεισ (Ε1) κακϊσ επίςθσ και τουσ
προβλεπόμενουσ μθ καταςτροφικοφσ ελζγχουσ πενταετίασ (Ε2) που μπορεί να απαιτθκεί να
γίνουν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςτουσ αναβατιρεσ ςφμφωνα με
το χρονικό προγραμματιςμό ςυντθριςεων του κζντρου και τουσ προγενζςτερουσ ελζγχουσ
που ζγιναν ςτο παρελκόν ςτο Χιονοδρομικό Κζντρο.
Ωσ «Συντιρθςθ» ορίηεται κάκε επικεϊρθςθ, τροποποίθςθ, επιςκευι, αντικατάςταςθ,
αποκατάςταςθ, επανζνταξθ, αναβάκμιςθ οποιουδιποτε τμιματοσ των εγκαταςτάςεων /
μθχανθμάτων / εξοπλιςμϊν του Χιονοδρομικοφ Κζντρου 3-5 Ρθγάδια, θ οποία κα
ςυνοδεφεται από τθν ζκδοςθ αναφοράσ από τον Ανάδοχο. Θ Συντιρθςθ διακρίνεται ςε
Ρρολθπτικι, Ρρογραμματιςμζνθ και Ζκτακτθ – Διορκωτικι. Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με όλεσ
τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ του χιονοδρομικοφ κζντρου. Ο ανάδοχοσ είναι
επίςθσ υπεφκυνοσ για όλεσ τισ υπθρεςίεσ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ των
αναβατιρων-Θ/Μ εγκαταςτάςεων – εξοπλιςμοφ του Χιονοδρομικοφ Κζντρου 3-5 Ρθγάδια
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και για τθν επιμικυνςθ του χρόνου ηωισ τουσ, ενόψει τθσ φκοράσ, τθσ παλαιότθτασ και του
ςυνολικοφ πραγματικοφ χρόνου λειτουργίασ τουσ. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να εκτελζςει
ςυνολικά όλεσ τισ εργαςίεσ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ ςφμφωνα με το εκάςτοτε πρόγραμμα
ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτι ι προμθκευτι του κάκε μθχανιματοσ που κα περιζλκει ςτθ
χριςθ του αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ με τθν ζναρξθ τθσ Σφμβαςθσ οφείλει να ακολουκεί πιςτά
το εγκεκριμζνο πρόγραμμα Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ ςτο οποίο κα ςυμπεριλθφκοφν και οι
όποιεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ κρίνει ςκόπιμεσ για τθν άριςτθ και αςφαλι παροχι των
υπθρεςιϊν τθσ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ. Ο Ανάδοχοσ κατά το χρονικό διάςτθμα από τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ μζχρι και τθν θμερομθνία ζγκριςθσ του Ρρογράμματοσ
Συντιρθςθσ από τον Εργοδότθ κα ενεργεί ςφμφωνα με το δικό του προςωρινά υποβλθκζν
Ρρόγραμμα Συντιρθςθσ φζροντασ ακζραια τθν ευκφνθ κάλυψθσ των Απαιτιςεων τθσ
παροφςασ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ θ οποία οφείλεται ςε ελλιπι ι ανεπαρκι Ρρολθπτικι
Συντιρθςθ (θ οποία κα προκφπτει από τθ μθ τιρθςθ ι τθν κακυςτερθμζνθ τιρθςθ του
Ρρογράμματοσ Συντιρθςθσ με ευκφνθ του Αναδόχου) ι ςε κακό χειριςμό ι ςε κακοτεχνίεσ
του Αναδόχου, ο Ανάδοχοσ κα βαρφνεται επιπλζον με το κόςτοσ του ανταλλακτικοφ που
είναι απαραίτθτο για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ. Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ με τισ
ςχετικζσ θμερομθνίεσ κα προκφπτουν από το βιβλίο ςυντιρθςθσ τθσ κάκε κατθγορίασ
εγκατάςταςθσ-ςτοιχείου εξοπλιςμοφ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμπλθρϊνει κατάλλθλο
ζντυπο με ¨ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ¨ όπου κα καταγράφονται όλεσ οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ
θμερολογιακά. Κάκε κτίριο, μθχάνθμα, εξοπλιςμόσ κα διακζτει το δικό του μοναδικό
αρχείο ςυντιρθςθσ όπου κα αρχειοκετοφνται όλεσ οι αναφορζσ ςυντιρθςθσ είτε του
προςωπικοφ του αναδόχου είτε εξωτερικϊν ςυνεργείων που εκτελοφν εργαςίεσ για
λογαριαςμό του αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να πραγματοποιεί
ανελλιπϊσ με τθν κατ’ ελάχιςτον ηθτοφμενθ ςυχνότθτα ςτο εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ του
καταςκευαςτι του κάκε μθχανιματοσ ανά κατθγορία και είδοσ εγκατάςταςθσ / εξοπλιςμοφ
περιοδικότθτα, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτό δεν κζτει ςε κίνδυνο τθν ομαλι
λειτουργία των εγκαταςτάςεων, προλθπτικι «Ρεριοδικι Συντιρθςθ», θ οποία κα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον αναλυτικά τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτα εγχειρίδια και
ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςυν όποιεσ άλλεσ κρίνει απαραίτθτεσ για τθ ςωςτι και εφρυκμθ
λειτουργία των ςυςτθμάτων – ςτοιχείων των εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμϊν του
Χιονοδρομικοφ Κζντρου 3-5 Ρθγάδια.
Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τθν προμικεια, χριςθ και εγκατάςταςθ των εξισ αναλωςίμων
για τθν παροχι των υπθρεςιϊν Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ: Λιπαντικά μθχανϊν πάςθσ
φφςεωσ, λάδια υδραυλικϊν ςυςτθμάτων και ςχετικά φίλτρα, Ψυκτικό υγρό, Μικροχλικά
υδραυλικϊν εργαςιϊν, Ιμάντεσ κινθτιρων, Φίλτρα μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ και
υδραυλικϊν ςυςτθμάτων, Φίλτρα κανονιϊν τεχνθτισ χιόνωςθσ, ακροφφςια και
πυρθνοποιθτζσ κανονιϊν, άουλα αναβατιρων, ελαςτικά περιλαίμια ράουλων, ςωλινεσ
υψθλισ πίεςθσ ςυςτθμάτων ελζγχου εκτροχιαςμοφ ςυρματόςχοινου, θλεκτρολογικζσ
αςφάλειεσ κάκε τφπου, ρουλεμάν, βίδεσ και λοιπά μικρο-υλικά αναβατιρων, Υλικά και
ανταλλακτικά για τθν επιςκευι των οργάνων ζλξθσ των ςυρόμενων αναβατιρων (ςχοινί,
τακάκια φρζνων, ελατιρια, πιατάκια κλπ), Στεγανοποιθτικζσ τςιμοφχεσ, Λάμεσ ερπυςτριϊν
χιονοςτρωτιρων, Χρϊματα για λοιπά υλικά για χρωματιςμοφσ εξωτερικϊν επιφανειϊν. Πλα
τα εξαρτιματα και ανταλλακτικά που ενςωματϊνονται ςτον εξοπλιςμό του Χιονοδρομικοφ
Κζντρου 3- 5 πθγαδιϊν, πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από τθν εκάςτοτε εταιρία
καταςκευισ του κάκε οχιματοσ, μθχανιματοσ ι αναβατιρα. Τα κρίςιμα υλικά αςφαλείασ
(πχ ςυρματόςχοινα κλπ) κα ςυνοδεφονται απαραίτθτα από τα προβλεπόμενα
πιςτοποιθτικά. Ο ανάδοχοσ οφείλει, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, να διατθρεί
απόκεμα αναλωςίμων και κρίςιμων ανταλλακτικϊν για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ των
βλαβϊνκαι
τθν
ελαχιςτοποίθςθ
του
χρόνου
ακινθςίασ
των
μθχανθμάτων/εξοπλιςμοφ/αναβατιρων. Ο ανάδοχοσ οφείλει, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ, να διατθρεί απόκεμα αναλωςίμων και κρίςιμων ανταλλακτικϊν για τθν άμεςθ
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αποκατάςταςθ των βλαβϊν και τθν ελαχιςτοποίθςθ του χρόνου ακινθςίασ των
μθχανθμάτων, εξοπλιςμοφ, αναβατιρων.
Ο Μιςκωτισ υποχρεοφται να αςφαλίςει το μίςκιο (κτίρια και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ) για όλθ
τθν διάρκεια τθσ χριςθσ του μιςκίου (από τθν εγκατάςταςι του ς' αυτό μζχρι τθν απόδοςι
του ςτον εκμιςκωτι), ζναντι παντόσ κινδφνου (πυρκαγιάσ, ςειςμοφ, τρομοκρατικισ
ενζργειασ, κεομθνίασ, κλπ.) υπζρ του εκμιςκωτι, για ποςό που κα ανζρχεται ςτο φψοσ τθσ
αξίασ που κα εκτιμιςει θ Αςφαλιςτικι Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 19 – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΜΙΘΙΟΤ
Επιτρζπεται θ μερικι υπεκμίςκωςθ του ακινιτου, και πιο ςυγκεκριμζνα ειδικά
προςδιοριςμζνων και αυτόνομων του όλου ςυγκροτιματοσ. Ο μιςκωτισ ζχει τθν
δυνατότθτα ςυνεργαςίασ και με άλλεσ εταιρείεσ του χϊρου μερικϊσ επί του χιονοδρομικοφ
κζντρου. Ζτςι μπορεί να υπεκμιςκϊνει τμιματα του ακινιτου όπωσ χϊρο για μακιματα
χιονοδρομίασ, ενοικιάςεισ εξοπλιςμοφ, τα ςαλζ και τα εςτιατόρια του χιονοδρομικοφ ι
ακόμα και το ξενοδοχείο. Με τον τρόπο αυτό δίνεται θ δυνατότθτα ςτον μιςκωτι τθσ
ςυνεργαςίασ με άλλεσ εξειδικευμζνεσ εταιρείεσ. Το ςκεπτικό του Διμου με τθν δυνατότθτα
αυτι είναι θ ςυνεργαςίασ πολλϊν φορζων και θ ςυνολικότερθ και περαιτζρω ανάπτυξθ του
ακινιτου.Οι όποιεσ όμωσ ευκφνεσ ζναντι όλων των τμθμάτων του ακινιτου ζναντι του
Διμου βαραίνουν αποκλειςτικά τον μιςκωτι.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο τελευταίοσ πλειοδότθσ – μιςκωτισ είναι φυςικό πρόςωπο,
επιτρζπεται ςε αυτόν, θ ςφςταςθ προςωπικισ εταιρίασ (Ο.Ε. ι Ε.Ε.) ι εταιρίασ
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ι ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρίασ (Ι.Κ.Ε.) ι Ανϊνυμθσ
Εταιρίασ (Α.Ε.), θ οποία κα αποτελζςει το φορζα εκμετάλλευςθσ του μιςκίου. Στθν
περίπτωςθ αυτι, φυςικό πρόςωπο και εταιρία κα ευκφνονται αλλθλζγγυα και ςε ολόκλθρο
ζναντι του Διμου Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ, αναφορικά με τθν καταβολι του μιςκϊματοσ
και τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. Στθ ςυςτακθςόμενθ εταιρία, ο
μιςκωτισ υποχρεοφται να ςυμμετζχει ςτο εταιρικό κεφάλαιο με ποςοςτό τουλάχιςτον
τριάντα πζντε τοισ εκατό (35%), ποςοςτό το οποίο κα πρζπει αποδεδειγμζνα να διατθρεί,
κακ’ όλο το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπροςκζτωσ ο μιςκωτισ κα πρζπει, κατά το
ίδιο χρονικό διάςτθμα, να είναι διαχειριςτισ, νόμιμοσ εκπρόςωποσ και υγειονομικόσ και
αγορανομικόσ υπεφκυνοσ τθσ εν λόγω εταιρείασ.
Θ ςφςταςθ και κάκε τυχόν μελλοντικι μεταβολι του καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ, κα
γνωςτοποιείται, υποχρεωτικά εγγράφωσ ςτον Διμο Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ, εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν νόμιμθ δθμοςίευςθ του
καταςτατικοφ. Με τθ γνωςτοποίθςθ, κα παραδίδεται ςτον Διμο επικυρωμζνο αντίγραφο
του δθμοςιευμζνου καταςτατικοφ.
Επίςθσ εφόςον ο τελευταίοσ πλειοδότθσ είναι ανϊνυμθ εταιρία, οποιαδιποτε μεταβολι τθσ
μετοχικισ ςφνκεςθσ αυτισ, κα γνωςτοποιείται ςτον Διμο Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ και κα
υποβάλλονται χωρίσ υπαίτια βραδφτθτα όλα τα ςχετικά νομιμοποιθτικά ζγγραφα.
Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων του παρόντοσ άρκρου, οι παραπάνω ςυμβάςεισ και
πράξεισ δεν κα αναγνωρίηονται από τον Διμο Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ και δεν κα τον
δεςμεφουν, επιπροςκζτωσ δε, ο Διμοσ Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ ζχει το δικαίωμα να
ηθτιςει κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, μθ αποκλειόμενθσ τθσ
καταγγελίασ τθσ μίςκωςθσ και τθσ αναηιτθςθσ κάκε ηθμίασ που τυχόν κα υποςτεί από τθν
παραπάνω αιτία.
ΑΡΘΡΟ 20 – ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Θ ςφμβαςθ λφεται κανονικά με τθ λιξθ του χρόνου για τον οποίο ςυμφωνικθκε.
Ρριν από τθν κανονικι λιξθ του χρόνου διάρκειάσ τθσ θ ςφμβαςθ λφεται:
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i. Σε περίπτωςθ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου του μιςκωτι.
ii. Σε περίπτωςθ κιρυξισ του ςε πτϊχευςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ.
iii. Σε περίπτωςθ κανάτου του μιςκωτι φυςικοφ προςϊπου. Τυχόν κλθρονόμοι του
μιςκωτι, ουδζν μιςκωτικό ι άλλο δικαίωμα αποκτοφν από τθ μίςκωςθ.
iv. Στισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ για λόγουσ που προβλζπονται ςε όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, τισ διατάξεισ του Α.Κ. ι άλλων νόμων.
Σε περίπτωςθ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ ο Διμοσ Θρωικισ πόλθσ
Νάουςασ κα ζχει όλα τα δικαιϊματα που κα είχε ςε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα κατωτζρω.
Ο Διμοσ Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, οι οποίοι ςτο ςφνολό τουσ κεωροφνται ουςιϊδεισ, δικαιοφται, αφοφ
προθγουμζνωσ οχλιςει εγγράφωσ το μιςκωτι για ςυμμόρφωςθ ςτισ υποχρεϊςεισ του,
τάςςοντασ προσ τοφτο εφλογθ προκεςμία, και εφόςον παρζλκει άπρακτθ να προβεί μεταξφ
άλλων νόμιμων ενεργειϊν και ςτθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, μθ
αποκλειόμενθσ τθσ αναηιτθςθσ κάκε άλλθσ ηθμίασ του.
Θ δια καταγγελίασ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ που γίνεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου
του Διμου, ζχει τισ παρακάτω ςυνζπειεσ :
i. Τθν κατάπτωςθ, ωσ ποινι, των υπζρ του Διμου εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν
ανακαίνιςθσ, αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ, που ζχουν κατατεκεί, χωρίσ αυτζσ να
ςυμψθφίηονται με οφειλόμενα μιςκϊματα.
ii. Τθν κιρυξθ λθξιπρόκεςμων και απαιτθτϊν όλων των μιςκωμάτων μζχρι τθ ςυμβατικι
λιξθ τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ.
iii. Τθν υποχρζωςθ του μιςκωτι να παραδϊςει το μίςκιο τθν θμζρα και ϊρα που ορίηεται
ςτθν πρόςκλθςθ του Διμου για παράδοςθ. Αν ο πλειοδότθσ αρνθκεί ι κακυςτεριςει για
οποιοδιποτε λόγο τθν παράδοςθ του, ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να επιβάλλει πλζον τθσ
αποηθμίωςθσ για τθ χριςθ αυτοφ και ποινικι ριτρα ίςθ με ποςοςτό 0,5 τοισ εκατό (0,5%)
επί του εκάςτοτε καταβαλλόμενου ετιςιου μιςκϊματοσ για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ
παράδοςθσ του μιςκίου, κακϊσ και να αποβάλλει τον πλειοδότθ με κάκε νόμιμο μζςο.
Επίςθσ, ο Διμοσ Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ δικαιοφται, ςε περίπτωςθ μθ παραδόςεωσ του
μιςκίου κενοφ, να αποκομίςει ο ίδιοσ τα ειςκομιςκζντα ςτο μίςκιο κινθτά πράγματα και
είτε να τα αποκθκεφςει, είτε να τα εκποιιςει, είτε να τα απορρίψει ωσ άχρθςτα, χωρίσ ο
μιςκωτισ να δικαιοφται να απαιτιςει οιαδιποτε αποηθμίωςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, τυχόν
δαπάνεσ, οι οποίεσ κα προκφψουν από τθ φφλαξθ, τθν εκποίθςθ ι τθν απόρριψθ, κα
καταλογίηονται ςτο μιςκωτι.
ΑΡΘΡΟ 21 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATAROOM)
Ρρόςκετο υλικό, ςχζδια, τοπογραφικά διαγράμματα, φωτογραφικό υλικό, κακϊσ και κάκε
άλλο ςτοιχείο που αφορά τον παρόντα διαγωνιςμό, κα βρίςκονται κακ’ όλθ τθν διάρκεια
τθσ περιόδου πριν τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, ςτο γραφείο τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ, όπου οι ενδιαφερόμενοι κα
μποροφν να προςζρχονται προσ ενθμζρωςι τουσ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Γραμματεία
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ.
Θ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα αυτά, κα επιτρζπεται ςε εξουςιοδοτθμζνουσ εκπροςϊπουσ
όςων ζχουν λάβει αντίγραφο τθσ προκιρυξθσ από τον Διμο Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ, ενϊ
το υλικό του DataRoom κα μπορεί να αναπαραχκεί με ευκφνθ και δαπάνθ του κάκε
ενδιαφερόμενου.
Οι επιςκζψεισ για τον ςκοπό του παρόντοσ άρκρου κα γίνονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και
από ϊρα 10:00 π.μ ζωσ 13:00, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Γραμματεία τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ του Διμου Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ.
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ΑΡΘΡΟ 22- ΓΛΩΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Επίςθμθ γλϊςςα του διαγωνιςμοφ είναι θ Ελλθνικι. Πλα τα ςτοιχεία αυτοφ κακϊσ και κάκε
ζγγραφο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται
από επίςθμθ ελλθνικι μετάφραςθ.
Δθμόςια ζγγραφα και εξομοιοφμενα προσ αυτά που ζχουν ςυνταχκεί ςτθν αλλοδαπι
πρζπει επί ποινι απαραδζκτου να φζρουν τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ “Apostille” ςφμφωνα
με τθ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961 που κυρϊκθκε με το νόμο 1497/1984, ϊςτε να
πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ και να ςυνοδεφονται από νόμιμθ μετάφραςθ.
Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ του Διμου Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ, τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και των υποψθφίων Αναδόχων και αντικλιτων τουσ, κα
διεξάγονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Οι ςυμμετζχοντεσ είναι υποχρεωμζνοι, να διακζτουν
υπθρεςίεσ διερμθνείασ αν ςυντρζχουν λόγοι και εγγράφωσ τουσ ηθτθκεί από τον Διμο ι
τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςε κάκε ςτάδιο του διαγωνιςμοφ.

ΑΡΘΡΟ 23 – ΝΟΜΙΜΑ
Πλεσ οι ςυναλλαγζσ και όλα τα χρθματικά ποςά που αναφζρονται ςτον παρόντα
διαγωνιςμό κα νοοφνται, κα εκφράηονται και κα υπολογίηονται ςε Ευρϊ.

ΑΡΘΡΟ 24 – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΗΡΙΑ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει από τθν εκτζλεςθ ι τθν ερμθνεία τθσ μιςκωτικισ
ςφμβαςθσ, αρμόδια κα είναι τα Δικαςτιρια του πρωτοδικείου Βζροιασ, Κάκε κοινοποίθςθ
προσ τον μιςκωτι εξϊδικου εγγράφου ι δικογράφου που ζχει ςχζςθ με τθν παροφςα
μίςκωςθ, γίνεται νόμιμα ςτθ διεφκυνςθ του μιςκίου. Για χρονικό διάςτθμα ζξι μθνϊν (6)
από τθν κακ’ οιονδιποτε λφςθ ι λιξθ τθσ μιςκϊςεωσ ο εκμιςκωτισ δικαιοφται να επιδίδει
ςτο μίςκιο, κάκε ζγγραφο ι/και δικόγραφο, που αφορά θ μίςκωςθ.
Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αποτελοφν υποχρεωτικό περιεχόμενο τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ, ακόμθ, κι αν δεν γίνεται ρθτι μνεία των όρων αυτϊν ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ.
Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Θ εκ μζρουσ του Διμου ςιωπθρι ανοχι
παραβάςεωσ κάποιου όρου ι μθ εφαρμογι τινόσ όρου τθσ παροφςασ, ςε καμία περίπτωςθ
δεν κεωρείται τροποποίθςθ ι κατάργθςθ όρου τινόσ ι ςιωπθρι ζγκριςθ τθσ παραβάςεωσ.

ΑΡΘΡΟ 25 ΡΗΣΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ ΕΤΘΤΝΗ
Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το χρονοδιάγραμμα τθσ Δθμοπραςίασ, να μθν
κατακυρϊςει το αποτζλεςμα ςτον πλειοδότθ, εφόςον θ προςφορά του κρίνεται αςφμφορθ
ι να ματαιϊςει οριςτικά τθν προςφορά ι να επαναλάβει τθ Δθμοπραςία με ι χωρίσ
τροποποίθςθ των όρων, χωρίσ να γεννάται οποιοδιποτε ςχετικό δικαίωμα αποηθμίωςθσ
του πλειοδότθ και των λοιπϊν υποψθφίων που ζλαβαν μζροσ ςτθν Δθμοπραςία.

ΑΡΘΡΟ 26 – ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Θ διακιρυξθ κα δθμοςιευτεί με φροντίδα του Δθμάρχου τουλάχιςτον δζκα(10) θμζρεσ
πριν από τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμαρχιακοφ
Καταςτιματοσ, κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα
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του Διμου Θρωικισ πόλθσ Νάουςασ (www.naousa.gr) και ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(https://diavgeia.gov.gr/), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112/Α’/13-72010).
Επίςθσ, ςτθν ίδια 10ιμερθ προκεςμία, Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςε δφο
θμεριςιεσ εφθμερίδεσ τθσ πόλθσ ι του Νομοφ, και ςε μια εφθμερίδα με πανελλινια
κυκλοφορία .
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων του Διμου βαρφνουν τον πλειοδότθ που κα
αναδειχκεί από τθν δθμοπραςία, ο οποίοσ οφείλει να ζχει εξοφλιςει τα αντίςτοιχα
τιμολόγια και να προςκομίςει τισ ςχετικζσ αποδείξεισ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 27 – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται οίκοκεν υπό του Δθμάρχου, εάν δεν παρουςιαςτεί κατ`
αυτιν πλειοδότθσ.
Θ δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου όταν:
α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρίκθκε, από τθν Οικονομικι Επιτροπι λόγω αςφμφορου
αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ περί τθν διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ,
β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ ο τελευταίοσ πλειοδότθσ και ο εγγυθτισ τοφτου
αρνοφνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ωσ και όταν μετά τθν κοινοποίθςθ ςτον τελευταίο
πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ αποφάςεωσ τθσ
διοικθτικισ αρχισ δεν προςζλκει εμπρόκεςμα για τθν ςφνταξθ και υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Στισ υπό ςτοιχείο (β) περιπτϊςεισ τθσ ανωτζρω παραγράφου θ δθμοπραςία,
επαναλαμβάνεται εισ βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ και του εγγυθτι αυτοφ, ωσ
ελάχιςτον δε όριο προςφοράσ ορίηεται το επ` ονόματι τοφτου κατακυρωκζν ποςόν,
δυνάμενο να μειωκεί δι` αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.
Οι επαναλθπτικζσ δθμοπραςίεσ γνωςτοποιοφνται διά περιλθπτικισ διακθρφξεωσ του
δθμάρχου αναφερομζνθσ εισ τουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ διακθρφξεωσ και δθμοςιευόμενθσ, ωσ
εν άρκρο 4 του παρόντοσ ορίηεται, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ θμζρασ τθσ
διενεργείασ τθσ δθμοπραςίασ, διεξάγονται δε, κατά τα εν άρκρα 1,2 και 5 του παρόντοσ
οριηόμενα.
Θ επανάλθψθ τθσ δθμοπραςίασ ενεργείται επί τθ βάςει τθσ δοκείςθσ τελευταίασ
προςφοράσ κατά τθν προθγουμζνθ δθμοπραςία.

ΑΡΘΡΟ 28 – ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
Ο Διμοσ Θρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ δεςμεφεται
 Να εκτελεί τον αποχιονιςμό του δρόμου πρόςβαςθσ, φζροντασ τθν ευκφνθ για τθν
αςφαλι και εφρυκμθ κίνθςθ των επιςκεπτϊν από και προσ το Χ/Κ. Ο αποχιονιςμόσ του
δρόμου κα γίνεται ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα από τα ςυνεργεία του Διμου αλλά κα
είναι ανάλογοσ των ςυνκθκϊν και των απαιτιςεων που αντιμετωπίηει ο Διμοσ ςε κάκε
περίπτωςθ. Θ υποχρζωςθ αυτι του Διμου δεν κα μποροφςε να οδθγιςει ςε οικονομικζσ
απαιτιςεισ από τον μιςκωτι.
 Να παρζχει ςε ςυνεργαςία με τθ ΔΕΥΑΝ, πόςιμο νερό για τθν φδρευςθ των
εγκαταςτάςεων του Χ/Κ,
 Να παρζχει δωρεάν νερό για τθ λειτουργία τθσ τεχνθτισ χιόνωςθσ.
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θτά αναφζρεται, ότι ο διμοσ Νάουςασ δεν ευκφνεται ζναντι του Μιςκωτι για τθν
πραγματικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το μίςκιο, για τθν οποία ζχει λάβει γνϊςθ ο
μιςκωτισ, οφτε για τθν φπαρξθ δουλείασ επί του ακινιτου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ Η.Π. ΝΑΟΥΑ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
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