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11..  ΕΕιισσααγγωωγγήή  ––  ΑΑννττιικκεείίµµεεννοο  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµοούύ  

Η ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία «Τουριστική Ανάπτυξη Βερµίου – 
Τρία Πέντε Πηγάδια Νάουσας ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία», στο εξής αποκαλούµενη «ο 
Εκµισθωτής» έχοντας λάβει υπόψη: 

1. το Π∆ 34/1995  

2. το Π.∆. 270/81  

3. το Νόµο 4014/ 2011  

4. την από 09-11-11 υπ’ αριθµ. 36/2011 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία «Τουριστική Ανάπτυξη Βερµίου 
– Τρία Πέντε Πηγάδια Νάουσας ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία» για την προκήρυξη 
διαγωνισµού για την εκµίσθωση της διαχείρισης και λειτουργίας του Χιονοδροµικού 
Κέντρου «3-5 Πηγάδια» 

5. την από 07-11-11 υπ’ αριθµ. 488/2011 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Νάουσας για την επέκταση της παραχώρησης διαχείρισης και λειτουργίας του 
Χιονοδροµικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια» από την ΤΑΒ ΑΕ για τη χρονική περίοδο έως 30 
Αυγούστου 2014 

6. την από 16-11-11 υπ’ αριθµ. πρωτ. 195 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΟΣ 
Νάουσας για τους όρους συνεργασίας του µε τον Μισθωτή. 

7. την από 09-11-11 υπ’ αριθµ. .37/2011 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Ανώνυµης Εταιρείας Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία «Τουριστική Ανάπτυξη Βερµίου – Τρία 
Πέντε Πηγάδια Νάουσας ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία» για τη συγκρότηση κατάρτισης 
των όρων του διαγωνισµού 

προκηρύσσει 

διαγωνισµό για την Παραχώρηση Απλής Χρήσης (Εκµίσθωση) του Χιονοδροµικού 
Κέντρου «3-5 Πηγάδια» (στο εξής αποκαλούµενο «ΧΚ 3-5 Πηγάδια») στο Όρος Βέρµιο, 

Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
Νάουσας και, µέχρι σήµερα, αντικειµένου εκµετάλλευσης της «Τουριστική Ανάπτυξη Βερµίου – 
Τρία Πέντε Πηγάδια Νάουσας ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία» (στο εξής αποκαλούµενη «ΤΑΒ 
ΑΕ»), ευρισκόµενο εντός δηµοτικού δάσους (άλσους) ιδιοκτησίας του ∆ήµου Νάουσας, µε τους 
παρακάτω όρους. 
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22..  ΑΑννααλλυυττιικκήή  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ΑΑννττιικκεειιµµέέννοουυ  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµοούύ  

22..11  ΕΕιισσααγγωωγγήή  

Το Χιονοδροµικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια» στο Όρος Βέρµιο, Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Νάουσας και, µέχρι σήµερα, 
αντικειµένου εκµετάλλευσης της «Τουριστική Ανάπτυξη Βερµίου – Τρία Πέντε Πηγάδια Νάουσας 
∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία» βρίσκεται εντός δηµοτικού δάσους (άλσους) ιδιοκτησίας του 
∆ήµου Νάουσας, σε υψόµετρο 1430-2005µ.  

Το Χιονοδροµικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια» απέχει 16 χλµ. από τη Νάουσα και οι δρόµοι που 
οδηγούν σε αυτό είναι ασφαλτοστρωµένοι. ∆ιαθέτει πίστες για τουριστική και αθλητική 
χιονοδροµία, πίστες δρόµων αντοχής, µονοπάτια πορείας, ορειβασίας και άριστη ποιότητα 
χιονιού. Υπάρχουν πίστες για αρχάριους, αλλά και µεγάλης δυσκολίας, καθώς και δρόµοι 
αντοχής, µήκους 3,5-20 χλµ., (η µεγαλύτερη στην Ελλάδα, εγκεκριµένη για διεθνείς αγώνες). Τη 
χειµερινή περίοδο (∆εκέµβριο-Απρίλιο) λειτουργούν 5 αναβατήρες, εναέρια διπλή καρέκλα, 5 
συρόµενοι αναβατήρες και 2 baby-lifts.  

Το Χιονοδροµικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια» διαθέτει σύστηµα τεχνητής χιόνωσης, το οποίο 
εξασφαλίζει µε τεχνητό χιόνι στο µεγαλύτερο µέρος των πιστών,. Στο χιονοδροµικό λειτουργεί 
επίσης σχολή σκι και καταστήµατα  ενοικίασης εξοπλισµού σκι, µηχανάκια χιονιού 
(snowmobiles). ∆ιαθέτει ξενοδοχείο, καταφύγια, χώρο εγκατάστασης τροχόσπιτων, ενώ στη 
διάθεση των επισκεπτών υπάρχει εστιατόριο, µπαρ και chalet στην κορυφή του ΧΚ (2005 µ.).  

Η περιοχή του δηµοτικού δάσους (άλσους) ιδιοκτησίας του ∆ήµου Νάουσας προσφέρεται 
επίσης για υπαίθριες δραστηριότητες όπως ορειβατικές διαδροµές , διαδροµές για  mountain 
bike.   

Τέλος, σηµειώνεται πως η διαχείριση και λειτουργία του ξενώνα έχουν, µε απόφαση του ∆ήµου 
Νάουσας, παραχωρηθεί µέχρι το 2028 στον ΕΟΣ Νάουσας για τις ανάγκες του, ο οποίος 
αποκλειστικά αποφασίζει για τη διάθεση του. 

22..22  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ττωωνν  ππρροοςς  ΕΕκκµµίίσσθθωωσσηη  ΑΑκκιιννήήττωωνν  κκααιι  ΕΕξξοοππλλιισσµµοούύ  ττοουυ  ΧΧιιοοννοοδδρροοµµιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  

22..22..11  ΧΧιιοοννοοδδρροοµµιικκόό  ΚΚέέννττρροο  

Η προς εκµίσθωση έκταση του Χιονοδροµικού Κέντρου ανέρχεται σε 2.860 στρέµµατα, 
ιδιοκτησίας κατά 100% του ∆ήµου Νάουσας, περιελθούσα σε αυτόν κατόπιν αγοράς των 4/5 
όλου του δασικού κτήµατος και παραχώρησης του 1/5 από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

22..22..22  ΚΚττιιρριιαακκέέςς  ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς,,  ΕΕξξοοππλλιισσµµόόςς,,  ΣΣυυσσττήήµµαατταα,,  ΟΟχχήήµµαατταα  &&  ΕΕρργγααλλεείίαα  

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΤΑΒ ΑΕ οι, εντός της προαναφερθείσας προς εκµίσθωση έκτασης, 
κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εγκατεστηµένος εξοπλισµός µετά των συστατικών, παραρτηµάτων 
και παρακολουθηµάτων αυτού και τα οχήµατα έχουν ως εξής: 

• Κτηριακές Εγκαταστάσεις 

� Ξενοδοχείο «ΠΗΓΑ∆ΙΑ»  

� Ξενώνας 

� Αµαξοστάσιο Οχηµάτων 

� Υποσταθµός Ηλεκτρικού Ρεύµατος 
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� Αντλιοστάσια Τεχνητής Χιόνωσης (2) 

� Σαλέ Βάσης ΧΚ 3-5 Πηγάδια 

� Σαλέ Κορυφής ΧΚ 3-5 Πηγάδια 

� Καφέ-Μπαρ «Lift Bar» 

� Καντίνα 

� Καταφύγια (2) (Θέσεις: Μπαλκόνι & Μουντάκι) 

� Τουαλέτες (5) 

� Καταστήµατα Ενοικίασης Εξοπλισµού (2) 

� Σχολή Σκι 

� Γραφείο ∆ιεύθυνσης – Ιατρείο 

� Εκδοτήριο Εισιτηρίων 

� Οικίσκος Χρονοµετρών & Πυλώνων 

� Οικίσκος Χρονοµετρών & Αγώνων 

� Οικίσκοι Ελέγχου Αναβατήρων (7) 

� Χώρος Προσωπικού ΧΚ 3-5 Πηγάδια 

• Αναβατήρες 

� Εναέριος ∆ιθέσιος 

� Συρόµενοι (5) 

• Πίστες 

� Αριστοτέλης 

� Φίλιππος 

� Παράδεισος 

� Λούκι 

� Αρχαρίων 

• Εξοπλισµός Πιστών 

� Σταθεροί Φράκτες Πιστών 

� Φορητοί Φράκτες Πιστών 

� Χιονοπαγίδες 

� Σηµάνσεις – Προειδοποιητικά 

� Συστήµατα Στερέωσης για Βίντσι 

• Συστήµα Τεχνητής Χιόνωσης 

� ∆ίκτυο Υπόγειων Αγωγών (Μήκος 4.500µ) 

� Φρεάτια & Κρουνοί (53) 

� Κανόνια (20) 

� Λιµνοδεξαµενή (Όγκου 10.000µ3) 

� Κεντρικό Φρεάτιο – Αντλία Λιµνοδεξαµενής 

• Λοιπές Εγκαταστάσεις 



Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης ∆ιαγωνισµού για την Παραχώρηση Απλής Χρήσης 
(Εκµίσθωση) του Χιονοδροµικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια» στο Όρος Βέρµιο, Περιφερειακής 
Ενότητας Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

8 

 

� Χώρος Φιλοξενίας Τροχόσπιτων 

� Χώρος Στάθµευσης Οχηµάτων 

� Γήπεδο Ποδοσφαίρου µε (4) Ανακλινόµενους Πυλώνες  

� Αποχετευτικό ∆ίκτυο & Βόθρος 

� ∆ίκτυο Άρδευσης Γηπέδου Ποδοσφαίρου 

� Χρήση Υδραγωγείου (Όγκος 130κµ) εκτός παραχωρούµενης έκτασης 

� ∆ίκτυο Μεταφοράς Νερού από Πηγή «Καραµπουρνάρι» εκτός παραχωρούµενης 
έκτασης (παραχώρηση δικαιωµάτων νερού αναλογούντων στη χρήση του ΧΚ 3-5 
Πηγάδια) 

• Εξοπλισµός Ξενοδοχείου & Καφέ-Μπαρ 

� Επίπλωση Υπνοδωµατίων 

� Επίπλωση Εστιατορίου & Καφέ Μπαρ 

� Εξοπλισµός Κουζίνας 

� Εξοπλισµός Εστιατορίου 

� Εξοπλισµός Γυµναστηρίου 

� Ταµειακές Μηχανές 

� Αποθήκη Καυσίµων 

• Οχήµατα 

� Χιονοστρωτήρας µε Βίντσι Τύπου PRINOTH 

� Χιονοστρωτήρας µε Βίντσι Τύπου LEITNER 

� Χιονοστρωτήρας Τύπου LEITNER 

� Snowmobile Τύπου POLARIS 

� Λεωφορείου Μεταφοράς Προσωπικού 14 θέσεων Τύπου Ford µε Αρ. Άδειας 
Κυκλοφορίας ΗΜΧ 4483 

� Ασθενοφόρο Τύπου VOLKSWAGEN µε Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας KHO8043  

� Τρακτέρ Κουρέµατος Χόρτου 

• Λοιπός Εξοπλισµός & Εργαλεία 

� Σηµάνσεις & Προειδοποιητικά Πιστών  

� Ασύρµατοι Επικοινωνίας  

� Φορείο Πιστών (1) 

� Νάρθηκες Μεταφοράς Τραυµατιών  

� Συσκευή Ηλεκτροσυγκόλλησης (1) 

� Ελκτικοί Μηχανισµοί (Παλάγκο)  

� Αλυσοπρίονο (2) 

� Μεσινέζες Κοπής Χόρτου (2) 

� Εργαλεία ∆ιάφορα 
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22..33  ΠΠααρρααττήήρρηησσηη  

Το Μίσθιο-Επιχείρηση, εκ της θέσεώς του, (Π∆ 34/1995, Άρθρο 4, Παράγραφος 1, Εδάφιο ε) 
δεν εµπίπτει στις διατάξεις του Νόµου περί εµπορικών µισθώσεων, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Ο Μισθωτής υποχρεούται να συµµορφώνεται µε όλες τις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων του 
Εκµισθωτή. 
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33..  ∆∆ιικκααίίωωµµαα  ΣΣυυµµµµεεττοοχχήήςς  

3.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις δεν απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύστασή τους, 
απαιτείται όµως, τα µέλη αυτών να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση κατά τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 5.2, της παρούσας Προκήρυξης. 

3.2 Οι πιθανές διαγωνιζόµενες ενώσεις/ κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά και 
εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο, σε περίπτωση, δε, που πλειοδότης αναδειχθεί ένωση 
ή κοινοπραξία, κάθε µέλος της ευθύνεται απέναντι στον Εκµισθωτή αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο. 

3.3 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να µετέχει σε ένα µόνο ενδιαφερόµενο σχήµα, 
είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος ένωσης, είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι, στη σύνθεση του οποίου συµµετέχει αυτό 
ως µέλος. 

3.4 Στο διαγωνισµό δεν µπορούν να λάβουν µέρος: 

3.4.1 Φυσικά πρόσωπα που: 

α. έχουν καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για αδίκηµα 
που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους. 

β. έχουν περιέλθει σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή εκκαθάριση ή έχει κατατεθεί σχετική 
αίτηση για τα προαναφερόµενα σε βάρος τους, 

γ. έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συµπαράσταση ή έχει κατατεθεί σχετική 
αίτηση σε βάρος τους. 

δ. έχει κατατεθεί σε βάρος τους αίτηση για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή 
συνεκκαθαριστή,  

ε. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, 

στ. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και 
τελών, 

ζ. έχουν αποκλεισθεί από δηµόσιο διαγωνισµό, λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών. 

η. είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών 
που απαιτούνται, κατ' εφαρµογή της παρούσας ενότητας, 

θ. έχουν εκπρόθεσµες οφειλές είτε προς το ∆ήµο Νάουσας και/ ή τη ΤΑΒ ΑΕ, 

ι. βρίσκονται σε διαδικασία δικαστικής διαµάχης µε τη ΤΑΒ ΑΕ. 

3.4.2 Νοµικά πρόσωπα που: 

α. έχουν περιέλθει σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή εκκαθάριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό 
ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση για τα προαναφερόµενα σε βάρος τους,  

β. έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση σε βάρος τους, 

γ. δεν έχει εγκριθεί η σύστασή τους ή η σχετική έγκριση έχει ανακληθεί (αφορά MONO Α.Ε.), 
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δ. έχουν εις βάρος τους κατατεθειµένη αίτηση για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή 
συνεκκαθαριστή, 

ε. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, 

στ. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και 
τελών, 

ζ. έχουν αποκλεισθεί από δηµόσιο διαγωνισµό, λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών. 

η. οι νόµιµοι εκπρόσωποι των οποίων εµπίπτουν σε µία εκ των περιπτώσεων, εξ αιτίας των 
οποίων αποκλείεται η συµµετοχή φυσικού προσώπου στο παρόντα διαγωνισµό σύµφωνα 
µε τα προαναφερόµενα, 

θ. έχουν εκπρόθεσµες οφειλές είτε προς το ∆ήµο Νάουσας και/ ή τη ΤΑΒ ΑΕ, 

ι. βρίσκονται σε διαδικασία δικαστικής διαµάχης µε τη ΤΑΒ ΑΕ. 

3.5 Σε περίπτωση υποβολής κοινής αίτησης και φακέλου προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 
αποκλεισµού ισχύουν για καθένα από τους συµµετέχοντες στην κοινή αίτηση. Εάν συντρέχει 
λόγος αποκλεισµού και για ένα µόνο συµµετέχοντα σε κοινή αίτηση συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, η υποβληθείσα κοινή αίτηση αποκλείεται από το διαγωνισµό. 
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44..  ΒΒαασσιικκάά  ΣΣηηµµεείίαα  ΣΣύύµµββαασσηηςς  

44..11  ∆∆ιιάάρρκκεειιαα  ΠΠααρρααχχώώρρηησσηηςς  ΑΑππλλήήςς  ΧΧρρήήσσηηςς  ((ΜΜίίσσθθωωσσηηςς))  

Η χρονική διάρκεια της Παραχώρησης Απλής Χρήσης (Μίσθωσης) (στο εξής αποκαλούµενη 
«Μίσθωση») ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής Σύµβασης Μίσθωσης και 
έως την 31η Αυγούστου 2014.  

Στη συνέχεια και εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών, θα παραδοθεί το Μίσθιο-Επιχείρηση 
στον Ανάδοχο και θα υπογραφεί το σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής.  

Η διάρκεια της Μίσθωσης θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2014, παρ’ εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά από τη συνέχεια του παρόντος. 

Στον Ανάδοχο παραχωρείται η χρήση του Μισθίου-Επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Μίσθωσης. 

∆ιευκρινίζεται ότι η ετήσια περίοδος µίσθωσης διαχωρίζεται αφενός στη χειµερινή περίοδο, η 
οποία ορίζεται κατ’ ελάχιστο από την 1η ∆εκεµβρίου εκάστοτε έτους έως την 30η Απριλίου του 
εποµένου και αφετέρου στην θερινή περίοδο η οποία ορίζεται κατ’ ελάχιστο από την 1η Μαΐου 
εκάστοτε έτους έως την 30η Νοεµβρίου του ιδίου. 

44..22  ΟΟιικκοοννοοµµιικκάά  ΑΑννττααλλλλάάγγµµαατταα  

44..22..11  ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  ΜΜιισσθθώώµµααττοοςς  

Ορίζεται τιµή εκκίνησης του ετήσιου καταβλητέου µισθώµατος σε €200.000,00 (διακόσιες 
χιλιάδες ευρώ). Το εν λόγω µίσθωµα αναπροσαρµόζεται κατ' έτος κατά ποσοστό ίσο προς τον 

πληθωρισµό, ο προσδιορισµός του οποίου ορίζεται από τον Νόµο των Εµπορικών Μισθώσεων 
ως εκάστοτε ισχύει. 

∆ιευκρινίζεται ότι ετήσιο θεωρείται και το µίσθωµα του τελευταίου έτους µίσθωσης που λήγει την 
31η Αυγούστου 2014. 

44..22..22  ΚΚααττααββοολλήή  ΜΜιισσθθώώµµααττοοςς  

Ο Ανάδοχος θα καταβάλει στον Εκµισθωτή Μίσθωµα, το οποίο θα αναφέρεται σε όλη τη 
διάρκεια της Μίσθωσης, όπως αυτό θα ορισθεί.  

Η καταβολή των τριών ετήσιων Μισθωµάτων θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

1. Πρώτο Έτος 

• Το 1/3 (ένα τρίτο) καταβάλλεται σε µετρητά µε την υπογραφή της σχετικής 
Σύµβασης Μίσθωσης. 

• Το 1/3 (ένα τρίτο) καταβάλλεται σε µετρητά την 31η Ιανουαρίου 2012 

• Το 1/3 (ένα τρίτο) καταβάλλεται σε µετρητά την 30η Απριλίου 2012 

2. ∆εύτερο Έτος 

• Το 1/3 (ένα τρίτο) καταβάλλεται σε µετρητά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 

• Το 1/3 (ένα τρίτο) καταβάλλεται σε µετρητά την 28η Φεβρουαρίου 2013 

• Το 1/3 (ένα τρίτο) καταβάλλεται σε µετρητά την 30η Απριλίου 2013 

3. Τρίτο Έτος 
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• Το 1/3 (ένα τρίτο) καταβάλλεται σε µετρητά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 

• Το 1/3 (ένα τρίτο) καταβάλλεται σε µετρητά την 28η Φεβρουαρίου 2014 

• Το 1/3 (ένα τρίτο) καταβάλλεται σε µετρητά την 30η Απριλίου 2014 

Σε περίπτωση που κάποια από τις προαναφερθείσες ηµεροµηνίες συµπίπτει µε αργία, το 
αντιστοιχούν µίσθωµα θα καταβάλλεται την πρώτη µετά αυτής εργάσιµο ηµέρα.  

Η προαναφερθείσα ρύθµιση αποτελεί ουσιώδη όρο της Σύµβασης Μίσθωσης και τυχόν 
παραβίασή της από πλευράς του Μισθωτή, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας, συνεπάγεται την 
καταγγελία της σύµβασης, µε αποτέλεσµα την κατάπτωση της εγγυήσεως υπέρ του Εκµισθωτή. 

44..22..33  ΝΝόόµµιιµµεεςς  ΚΚρρααττήήσσεειιςς  

Το χαρτόσηµο επί του Μισθώµατος 3,6% (τρία και εξήντα εκατοστά τοις εκατό), όπως αυτό 
θα ορίζεται κάθε φορά, βαρύνει εξ ολοκλήρου το Μισθωτή, πλέον του µισθώµατος.  

Οι νόµιµες κρατήσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Μισθωτή, πλέον του µισθώµατος. 

44..22..44  ΌΌρροοιι    ΚΚααττααββοολλήήςς  ΜΜιισσθθώώµµααττοοςς  

Η υποχρέωση καταβολής του Μισθώµατος υφίσταται ανεξάρτητα από τη συνεχή ή εποχιακή 
λειτουργία του Μισθίου-Επιχείρησης. 

Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης καταβολής του Μισθώµατος, όπως και σε κάθε 
περίπτωση παράβασης των όρων της Σύµβασης Μίσθωσης, ο Εκµισθωτής. έχει το δικαίωµα να 
προβεί σε καταγγελία της Σύµβασης, µε όλες τις σε βάρος του Μισθωτή συνέπειες. 

Ο Εκµισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του Μισθωτή - Πλειοδότη, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή 
ή µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου.  

Ο Μισθωτής δεν δικαιούται σε µείωση του µισθώµατος από της κατακυρώσεως της µισθώσεως 
και εφεξής. 

Ο Μισθωτής οφείλει το σύνολο των µισθωµάτων σε περίπτωση αποχώρησης του από το 
Μίσθιο-Επιχείρηση σε χρόνο πρότερο της λήξης της Σύµβασης Μίσθωσης. 

44..33  ΕΕγγγγυυηηττιικκήή  ΕΕππιισσττοολλήή  ΚΚααλλήήςς  ΕΕκκττέέλλεεσσηηςς  ττωωνν  ''ΌΌρρωωνν  ττηηςς  ΣΣύύµµββαασσηηςς..  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει: 

1. µε την υπογραφή της Σύµβασης Μίσθωσης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των 
Όρων της Σύµβασης διάρκειας έως την 31η Αυγούστου 2014 και ύψους ίσου µε 
€100.000 (εκατό χιλιάδες ευρώ). Η παρούσα εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά το 

τέλος της Σύµβασης Μίσθωσης και εφ’ όσον το Μίσθιο-Επιχείρηση παραδοθεί στην 
κατάσταση που παραλείφθηκε. 

2. µε την καταβολή καθενός από τα επόµενα επιµέρους µισθώµατα, όπως αυτά 
καθορίζονται στο Άρθρο 4, Περίπτωση 2, Υποπερίπτωση 2 της παρούσης, 2 (δύο) 
Εγγυητικές Επιστολές Καταβολής Μισθώµατος διάρκειας έως την ηµεροµηνία 
καταβολής του επόµενου και µεθεπόµενου επιµέρους µισθώµατος και ύψους η 
καθεµία ίσου µε το 1/3 του αντίστοιχου ετήσιου µισθώµατος. Με την καταβολή του 

ενός επιµέρους µισθώµατος η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή που λήγει επιστρέφεται και 
αντικαθίσταται από καινούργια για την επόµενη περίοδο. 
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Ο Εκµισθωτής δύναται να προβεί σε κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
των Όρων της Σύµβασης σε κάθε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της Σύµβασης που 
θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, οι οποίοι συνοµολογούνται όλοι ως βασικοί και ουσιώδεις και 
παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύµβασης. 

Ο Εκµισθωτής δικαιούται να εισπράττει από την παραπάνω Εγγυητική Επιστολή, µε ισόποση 
κατάπτωσή της, κάθε οφειλή του Μισθωτή από οικονοµικά ανταλλάγµατα, οφειλές σε 
οργανισµούς κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση κ.λ.π.) και γενικά από οποιαδήποτε οφειλή 
του. 

Εφόσον κατά την διάρκεια της Μίσθωσης η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή καταπέσει υπέρ 
του Εκµισθωτή ή µειωθεί, ο Μισθωτής υποχρεούται να προβαίνει άµεσα στην έκδοση νέας ή 
στη συµπλήρωσή της, στο, κατά τη σύµβαση, απαιτούµενο εκάστοτε ύψος, µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες από της προς τούτο ειδικής προσκλήσεως του Εκµισθωτή. 

Εφόσον κατά την διάρκεια της Μίσθωσης η Εγγυητική Επιστολή καταπέσει υπέρ του Εκµισθωτή 
ή µειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ο Μισθωτής να εκδώσει νέα ή να ανανεώσει, 
συµπληρώσει ή αντικαταστήσει αυτήν µέσα στις καθοριζόµενες, κατά περίπτωση, προθεσµίες, 
παρέχεται το δικαίωµα στον Εκµισθωτή να καταγγείλει, χωρίς προειδοποίηση ή διαµαρτυρία, 
την Σύµβαση Μίσθωσης. 

44..44  ΧΧρρήήσσηη  ττοουυ  ΜΜιισσθθίίοουυ--ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  --  ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  κκααιι  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ΕΕππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήήςς  

∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  

44..44..11ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς,,  ∆∆ιικκααιιώώµµαατταα,,  ΕΕυυθθύύννηη  ττοουυ  ΕΕκκµµιισσθθωωττήή  

1. Απαγορεύεται ρητά η κατασκευή οποιουδήποτε µόνιµου κτίσµατος εντός του Μισθίου-
Επιχείρησης χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή. 

2. Εφόσον για οιονδήποτε λόγο που τυχόν θα αφορά τον Εκµισθωτή δεν καταστεί παρ’ 
ελπίδα δυνατή η νόµιµη λειτουργία του Μισθίου-Επιχείρησης, τότε η σχέση λύεται υπό τις 
αρχές της καλής πίστης, η εγγύηση επιστρέφεται στο Μισθωτή, ενώ σε κάθε περίπτωση 
αυτός δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση εκ του λόγου τούτου. 

3. Ο Εκµισθωτής δεν υπέχει ευθύνη έναντι του Μισθωτή για τυχόν ελαττώµατα, πραγµατικά 
ή νοµικά του Μισθίου-Επιχείρησης. 

4. Ο Εκµισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του Μισθωτή για τυχόν νόµιµη απαγόρευση ή 
περιορισµό της χρήσης ή εν γένει εκµετάλλευσης του Μισθίου-Επιχείρησης για 
οποιονδήποτε λόγο. Επισηµαίνεται ότι η καταβολή του µισθώµατος είναι ανεξάρτητη από 
την, για οποιαδήποτε αιτία, άσκηση µέρους µόνο των επιτρεποµένων από τον Εκµισθωτή 
δραστηριοτήτων του Μισθωτή στο Μίσθιο-Επιχείρηση, µη δυναµένου του τελευταίου να 
επικαλεσθεί το λόγο αυτό για τη µείωση ή τη µη καταβολή του µισθώµατος. 

5. Ο Εκµισθωτής δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του Μισθωτή, στη φύλαξη των µισθίων 
και σε αποκατάσταση ζηµιών στις περιπτώσεις κλοπών ή διαρρήξεων. 

6. Ο Εκµισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του Μισθωτή για την πραγµατική κατάσταση που 
βρίσκονται τα µίσθια, διότι ο Μισθωτής θα δηλώσει ρητώς κατά την υπογραφή της 
µισθωτικής συµβάσεως ότι θα έχει λάβει πλήρη γνώση για την ύπαρξη οιουδήποτε 
ελαττώµατος επί των µισθίων, ούτε κατά συνέπεια ο Εκµισθωτής θα υποχρεούται σε 
επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε σε λύση της µίσθωσης. 
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7. Ο Εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου, µε επιτόπιες αυτοψίες, του συνόλου των 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που παραχωρεί µε τη Σύµβαση Μίσθωσης στον Μισθωτή, 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα, δίχως την προηγούµενη, έγγραφη ή προφορική, 
ενηµέρωση του Μισθωτή µε σκοπό τη διαφύλαξη της απρόσκοπτης λειτουργίας τους αλλά 
και τον έλεγχο των πλάνων συντήρησης τους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή και τα προβλεπόµενα της κείµενης νοµοθεσίας. 

8. Ο Εκµισθωτής θα παραδώσει, µε την υπογραφή της Σύµβασης Μίσθωσης, πλήρη 
κατάλογο µε την περιγραφή της κατάστασης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού, 
συνοδευόµενο από φωτογραφικό υλικό, προδιαγραφές λειτουργίας, σχέδια συντήρησης, 
κανόνες ασφαλείας, κλπ. 

9. Ο Εκµισθωτής παρέχει στο ∆ήµο Νάουσας το δικαίωµα εγκατάστασης εξοπλισµού και 
υλοποίησης έργων και εργασιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΧΚ 3-5 Πηγάδια που 
θα πραγµατοποιηθούν µε έξοδα του. 

10. Ο Εκµισθωτής παρέχει στο ∆ήµο Νάουσας το δικαίωµα χορήγησης, σε τρίτους, άδειας 
ανεύρεσης θησαυρού εντός των ορίων του ΧΚ 3-5 Πηγάδια. 

11. Ο Εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα της ετήσιας αξιολόγησης της λειτουργίας του ΧΚ 3-5 
Πηγάδια από τον Μισθωτή, βάσει, από κοινού συµφωνηθέντων κριτηρίων. 

44..44..22  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς,,  ∆∆ιικκααιιώώµµαατταα,,  ΕΕυυθθύύννεεςς  ττοουυ  ΜΜιισσθθωωττήή  

1. Ο Μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί και να χρησιµοποιεί το Μίσθιο-Επιχείρηση 
αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη 
πάντα σύµφωνα µε την εν γένει σχετική µε το ακίνητο νοµοθεσία, χωρίς να παραβιάζεται ο 
προορισµός του ως κοινόχρηστου πράγµατος και χωρίς να επέρχεται αλλοίωση στη 
γεωµορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία της εν λόγω έκτασης. 

2. Ο Μισθωτής είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια του ΧΚ 3-5 
Πηγάδια καθώς και για τυχόν ατυχήµατα. 

3. Η προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού, ο οποίος θα ανήκει στην κυριότητα του 
Μισθωτή, θα γίνει µε αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και έξοδά του, χωρίς δικαίωµα 
συµψηφισµού του µε µισθώµατα. 

4. Ο Μισθωτής υποχρεούται να εκδώσει µε δικές του δαπάνες και ευθύνη, στο όνοµα του, 
όλες τις τυχόν απαιτούµενες σχετικές άδειες (ίδρυσης, λειτουργίας, εκµετάλλευσης) εκ των 
δηµοσίων υπηρεσιών, δηµοτικών αρχών και των φορολογικών οργάνων µε τη διοικητική 
συνδροµή όταν και όπως και όπου απαιτείται του Εκµισθωτή. Ο Μισθωτής οφείλει να 
αποστείλει στον Εκµισθωτή αντίγραφά τους.  

5. Ο Μισθωτής βαρύνεται µε τα πάσης φύσεως δηµοτικά τέλη και τους λογαριασµούς κοινής 
ωφέλειας, τις συνδέσεις των οποίων υποχρεούται να εκδώσει/ µεταφέρει στο όνοµά του. 

6. Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το Μίσθιο-Επιχείρηση σε άριστη κατάσταση από 
πλευράς καθαριότητας, τάξης, υγιεινής, περιλαµβανοµένης της υποχρέωσης του περί 
συλλογής των απορριµµάτων σε χώρους και κάδους που θα υποδειχθούν από τον ∆ήµο 
Νάουσας, κλπ. καθ' όλη τη διάρκεια της µίσθωσης και να συµµορφώνεται µε όλες τις 
υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων του Εκµισθωτή. Επισηµαίνεται ότι η πληµµελής 
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συντήρηση του χώρου αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης, και δεν αποτελεί λόγο 
διεκδίκησης οποιασδήποτε αποζηµίωσης του Μισθωτή από τον Εκµισθωτή. 

7. Καθ' όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, ο Μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη 
νόµιµη χρήση του Μισθίου, κατά την φύση και τον προορισµό του, λαµβάνοντας όλα τα 
αναγκαία µέτρα για την τακτική συντήρηση της τεχνικής και υλικής υποδοµής και των 
εγκαταστάσεών και την αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα προκύψει κατά τη χρήση του. 
Επίσης, υποχρεούται να τηρεί όλες τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, τις διατάξεις 
περί λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και την ισχύουσα, εν 
γένει ή και ειδική για το Μίσθιο-Επιχείρηση, νοµοθεσία. 

8. Ο Μισθωτής οφείλει να διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευµένο και καταρτισµένο προσωπικό 
ώστε να λειτουργεί το ΧΚ 3-5 Πηγάδια (χιονοδροµικές πίστες, αναβατήρες, εξοπλισµός 
κινητός και ακίνητος, κλπ) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, κανόνες ασφαλείας και 
κανόνες συντήρησης. 

9. Ο Μισθωτής υποχρεούται να καταθέσει στον Εκµισθωτή εντός 30 (τριάντα) 
ηµερολογιακών ηµερών συνοπτικό Σχέδιο Συντήρησης Εξοπλισµού και Βελτίωσης 
Εγκαταστάσεων καθώς και ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα Εργασιών. Ειδικότερα για θέµατα 
συντήρησης ισχύουν τα περιγραφόµενα αναλυτικά στο Παράρτηµα Ε. 

10. Ο Μισθωτής υποχρεούται ανυπερθέτως να θέτει σε πλήρη λειτουργία το Μίσθιο-
Επιχείρηση σε κάθε περίπτωση και ηµέρα (καθηµερινές, εορτές και αργίες) είτε κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα είτε σε περίπτωση επίσηµων αγώνων (την οργάνωση των οποίων 
έχει αναλάβει ο ΕΟΣ Νάουσας), οµαδικών εκδροµέων, κλπ. Ο Μισθωτής - πλειοδότης 
οφείλει για το λόγο αυτό να συνεργάζεται στενά µε τους προαναφερθέντες ώστε να 
εξασφαλίζεται η καλύτερη κατά το δυνατόν παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του 
ΧΚ 3-5 Πηγάδια. 

11. Ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει, µε τη λήξη της Σύµβασης Μίσθωσης, πλήρη 
κατάλογο µε την περιγραφή της κατάστασης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού, 
συνοδευόµενο από φωτογραφικό υλικό, αρχεία συντήρησης, κλπ. 

12. Ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει, µε τη λήξη της Σύµβασης Μίσθωσης, το Μίσθιο-
Επιχείρηση στην κατάσταση που τα παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση, η 
οποία καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΑΒ ΑΕ, ύστερα από εισήγηση της 
αρµόδιας υπηρεσίας. 

13. Ο Μισθωτής και οι υπ’ αυτόν τυχόν προστηθέντες οφείλουν να τηρούν στο ακέραιο τους 
κανόνες της σύννοµης λειτουργίας, της άριστης ποιότητας των προσφερόµενων ειδών και 
υπηρεσιών, και της υποδειγµατικής σχέσης ευγένειας µε τους επισκέπτες του ΧΚ 3-5 
Πηγάδια ουδόλως αποκλειοµένων των αποζηµιωτικών δικαιωµάτων υπέρ του Εκµισθωτή 
σε αντίθετη περίπτωση διαπιστωµένων παραβάσεων από αυτόν. Η ενδυµασία, η 
καθαριότητα, η υγιεινή, η ευπρέπεια, δεν αποτελούν δυνητικά προσόντα αλλά όρους 
αδιαπραγµάτευτης συµπεριφοράς, τέτοιους που η παράβαση τους δίδει το δικαίωµα στον 
Εκµισθωτή να απαιτήσει τη συµµόρφωση ή και την απόλυση του εργαζόµενου. 

14. Όλο το προσωπικό του Μισθωτή υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης να είναι 
εφοδιασµένο µε οµοιόµορφη ενδυµασία κατάλληλη για τις αντίξοες επικρατούσες 
συνθήκες στο χιονοδροµικό κέντρο, µε τυπωµένο το λογότυπο του ΧΚ 3-5 Πηγάδια, ειδικά 
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υποδήµατα ασφαλείας, γυαλιά ηλίου, σκούφο και ειδική κονκάρδα προσωπικών 
στοιχείων. 

15. Επιτρέπεται η ανάρτηση κινητών διαφηµιστικών πινακίδων ή πανώ, ή ανάπτυξη 
διαφηµιστικών στοιχείων (οµπρελών, καρεκλών, τοτέµ κλπ) στους χώρους των µισθίων 
και πέριξ αυτών, εφ’ όσον δεν κωλύουν, προσβάλλουν ή προκαλούν αλλοίωση του 
περιβάλλοντα χώρου. Το δικαίωµα ανάρτησης διαφηµιστικών πινακίδων και στοιχείων 
ανήκει αποκλειστικά στο Μισθωτή ο οποίος και δύναται να διαχειρίζεται διαφηµιστικά το 
Μίσθιο-Επιχείρηση, αλλά µε προηγούµενη έγγραφη ενηµέρωση του Εκµισθωτή. Ο 
Εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα απαγόρευσης της ανάπτυξης διαφηµιστικών πινακιδίων 
και λοιπών µέσων εφ’ όσον τα κρίνει µη συµβατά µε τον περιβάλλοντα χώρο. 

16. Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του Μισθίου-Επιχείρησης, τις υπέρ 
αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το Μίσθιο-Επιχείρηση σε καλή κατάσταση, να 
το προστατεύει κατά πάσης καταπάτησης, µέσω των προσηκουσών αγωγών, οι οποίες 
του εκχωρούνται εκ της Σύµβασης Μίσθωσης, άλλως, ευθύνεται εις αποζηµίωση. 

17. Ο Μισθωτής υποχρεούται να αναλάβει τη λειτουργία της καφετέρειας που σήµερα 
διαχειρίζεται ο ΕΟΣ Νάουσας καταβάλλοντας σε αυτόν απ’ ευθείας ετήσιο τίµηµα ίσο µε 
€10.500 (δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) επιπλέον και µη συµπεριλαµβανοµένου στο 
οριζόµενο στο Άρθρο 4, Περίπτωση 2, Υποπερίπτωση 1 Ετήσιου Μισθώµατος. Το πρώτο 
Μίσθωµα θα καταβληθεί την 31η Μαρτίου 2012, τα δε επόµενα την 31η Μαρτίου εκάστοτε 
έτους ισχύος της Σύµβασης Μίσθωσης. 

18. Ο Μισθωτής δύναται να αναλάβει και τη λειτουργία του ξενώνα που σήµερα διαχειρίζεται ο 
ΕΟΣ Νάουσας καταβάλλοντας σε αυτόν απ’ ευθείας ετήσιο τίµηµα ίσο µε €3.000 (τρεις 
χιλιάδες ευρώ) επιπλέον και µη συµπεριλαµβανοµένου στο οριζόµενο στο Άρθρο 4, 

Περίπτωση 2, Υποπερίπτωση 1 Ετήσιου Μισθώµατος. Το πρώτο Μίσθωµα θα καταβληθεί 
την 31η Μαρτίου 2012, τα δε επόµενα την 31η Μαρτίου εκάστοτε έτους ισχύος της 
Σύµβασης Μίσθωσης 

19. Ο Μισθωτής αναλαµβάνει να παρέχει στον ΕΟΣ Νάουσας, κατόπιν από κοινού 
συµφωνίας, τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την εκτέλεση του αθλητικού του έργου (πχ 
κάρτες χρήσης αναβατήρα, χρήσεις πιστών για αγώνες και προπονήσεις, κλπ). 

20. Ο Μισθωτής υποχρεούται, υπάρχουσας της συναίνεσης του προσωπικού της ΤΑΒ ΑΕ 
που απασχολείται µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΧΚ 3-5 Πηγάδια, να διατηρήσει αυτό 
τουλάχιστον επί 6 (έξι) µήνες, µε τις αµοιβές, αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και 
λοιπές νόµιµες κρατήσεις, των υπαρχουσών συµβάσεων εργασίας τις οποίες καταβάλλει 
ο Μισθωτής σε αυτούς για λογαριασµό της ΤΑΒ ΑΕ, το ήµισυ του οποίου κόστους αµοιβής 
εργασίας παρακρατεί από το οφειλόµενο εκάστοτε µίσθωµα κατά συµψηφισµό εκ του 
παρόντος όρου. 

21. Ο Μισθωτής παρέχει στο ∆ήµο Νάουσας το δικαίωµα εγκατάστασης εξοπλισµού και 
υλοποίησης έργων και εργασιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΧΚ 3-5 Πηγάδια που 
θα πραγµατοποιηθούν µε έξοδα του. 

22. Ο Μισθωτής παρέχει στο ∆ήµο Νάουσας το δικαίωµα χορήγησης, σε τρίτους, άδειας 
ανεύρεσης θησαυρού εντός των ορίων του ΧΚ 3-5 Πηγάδια. 
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44..44..33  ΚΚααττααγγγγεελλίίαα  ΣΣύύµµββαασσηηςς  

Η µη τήρηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω όρων, συνεπάγεται άµεση καταγγελία της σχετικής 
Σύµβασης Μίσθωσης και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των Όρων 
της Σύµβασης, µη αποκλειόµενου του δικαιώµατος του Εκµισθωτή για περαιτέρω αποζηµίωσή 
του. 

Στην περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης Μίσθωσης, ο Μισθωτής υποχρεούται εντός 15 
(δεκαπέντε) ηµερών από της κοινοποίησης της καταγγελίας να αποδώσει το Μίσθιο-Επιχείρηση 

44..55  ΜΜεεττααββίίββαασσηη  ττηηςς  ΕΕκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  

1. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση της παραχώρησης χρήσης από το 
Μισθωτή σε τρίτο, χωρίς προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή. Σε περίπτωση 
συναίνεσης, κατά τα ανωτέρω, από τον Εκµισθωτή, η σχετική σύµβαση θα αναφέρει ρητά 
το αντικείµενο δραστηριότητας. 

2. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναµίσθωση καθώς και η υπεκµίσθωση του Μισθίου-
Επιχείρηση από τον Μισθωτή - πλειοδότη. 

3. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής είναι νοµικό πρόσωπο, για κάθε τροποποίηση του 
καταστατικού του και µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη δηµοσίευση της τροποποίησης, 
θα προσκοµίζεται στον Εκµισθωτή επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού µε την 
τροποποίηση, καθώς και το ΦΕΚ (σε περίπτωση ΑΕ ή ΕΠΕ), όπου δηµοσιεύθηκε η 
τροποποίηση. 

44..66  ∆∆ιιααλλυυττιικκήή  ΑΑίίρρεεσσηη  

Ο ∆ήµος Νάουσας, ιδιοκτήτης της έκτασης εγκατάστασης του ΧΚ 3-5 Πηγάδια καθώς εκτάσεων 
στις τοποθεσίες Ντορντόπολη και Μπαλκόνι, προτίθεται να προκηρύξει εντός της περιόδου 
µίσθωσης ∆ιαγωνισµό Ανάθεσης της Συνολικής Ανάπτυξης, Κατασκευής, ∆ιαχείρισης και 
Λειτουργίας του συνόλου των προαναφερθέντων εκτάσεων σε µορφή ενός ενιαίου χώρου. 

Σε περίπτωση υπογραφής της προαναφερθείσας Σύµβασης Ανάθεσης από τον Ανάδοχο µετά 
την 31η Αυγούστου εκάστοτε έτους, τότε ο Μισθωτής υποχρεούται στην παράδοση του Μισθίου-
Επιχείρησης, τη δήλη ηµέρα 30η Απριλίου του επόµενου έτους.  

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση υπογραφής της προαναφερθείσας Σύµβασης 
Ανάθεσης από τον Ανάδοχο πριν την 31η Αυγούστου εκάστοτε έτους, τότε ο Μισθωτής 
υποχρεούται στην άµεση παράδοση του Μισθίου-Επιχείρησης, ενώ θα του καταβληθεί, εντός 60 
(εξήντα ηµερολογιακών ηµερών) και κατόπιν διενέργειας αυτοψίας της κατάστασης των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού, αποζηµίωση που καθορίζεται ίση µε το ποσό των 
€35.000 (τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ). 

44..77  ΕΕππέέκκτταασσηη  ττηηςς  ΣΣύύµµββαασσηηςς  

Σε περίπτωση µη επιτυχούς κατάληξης του προαναφερθέντος ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού, ο 
Εκµισθωτής διατηρεί µονοµερώς, µε τη λήξη της παρούσας Σύµβασης Μίσθωσης, είτε το 
δικαίωµα επέκτασης της, κατόπιν διαπραγµάτευσης, για χρονικό διάστηµα που κρίνει εύλογο, 
είτε το δικαίωµα επαναπροκήρυξης της µε νέους όρους. 
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44..88  ΛΛύύσσηη  ττηηςς  ΣΣύύµµββαασσηηςς  

Η σύµβαση λύεται κανονικά µε τη λήξη του συµβατικά ορισµένου χρόνου ισχύος της. 

Πριν από την συµβατική λήξη του χρόνου διάρκειάς της, η σύµβαση λύεται: 

1. Σε περίπτωση λύσης του νοµικού προσώπου (εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο). 

2. Σε περίπτωση κήρυξης του Μισθωτή σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή θέση 
αυτού σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε περίπτωση παύσης εργασιών του και κάθε άλλη 
πτωχευτική διαδικασία. 

3. Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης για λόγους που προβλέπονται σε όρους της 
σύµβασης, τις διατάξεις του Α.Κ. ή άλλων νόµων. 

4. Σε περίπτωση θανάτου του Μισθωτή ή νοµικής ανικανότητας αυτού κατά την διάρκεια της 
µισθώσεως να ασκεί προσωπικώς την εκµετάλλευση των µισθίων, η σύµβαση θεωρείται 
αυτοδικαίως λυθείσα και δεν αναγνωρίζεται σε κανέναν το δικαίωµα συµβατικό, ούτε και 
στους κληρονόµους του αποβιώσαντος ή ανικάνου, εκτός εάν επί κληρονόµων παρέχεται 
έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή, τα δε µίσθια περιέρχονται αυτοµάτως στην κατοχή 
του Εκµισθωτή. 

5. Εφόσον για οιονδήποτε λόγο που τυχόν θα αφορά τη ΤΑΒ ΑΕ και το ΧΚ 3-5 Πηγάδια δεν 
καταστεί παρ’ ελπίδα δυνατή η νόµιµη λειτουργία του Μισθίου-Επιχείρησης, τότε η σχέση 
λύεται υπό τις αρχές της καλής πίστης, η εγγύηση επιστρέφεται στον Μισθωτή, ενώ σε 
κάθε περίπτωση ο Μισθωτής δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση εκ του λόγου τούτου. 

6. Ο Εκµισθωτής έχει δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη Σύµβαση Μίσθωσης αν ο Μισθωτής 
καθυστερήσει το µίσθωµα πέραν του 1 (ενός) µηνός από την ορισθείσα ηµεροµηνία 
καταβολής. 

7. Ο Εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα της µονοµερούς λύσης της Σύµβασης Μίσθωσης, 
όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του Μισθίου-Επιχείρησης τηρουµένων των όρων του 
νόµου. 

8. Σε περίπτωση κατοχύρωσης του διαγωνισµού της Συνολικής Ανάπτυξης, Κατασκευής, 
∆ιαχείρισης και Λειτουργίας των εκτάσεων ιδιοκτησίας ∆ήµου Νάουσας όπως αναφέρεται 
στο Άρθρο 4, Ενότητα 6 της παρούσας Προκήρυξης. 
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55..  ΦΦάάκκεελλοοςς  ΠΠρροοσσφφοορράάςς  

55..11  ΓΓεεννιικκάά  

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για συµµετοχή 
στον παρόντα διαγωνισµό καταθέτοντας: 

1. Αίτηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε το Παράρτηµα A. Στην Αίτηση 
Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, ότι ο υποψήφιος επιθυµεί να καταθέσει προσφορά και θα 
ορίζεται και ο αντίκλητος του υποψηφίου για την εν γένει επικοινωνία µε τον Εκµισθωτή, 
καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτού. Επισηµαίνεται ότι κάθε αντίκλητος εκπροσωπεί ένα 
µόνο υποψήφιο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή σχήµα). Σε αντίθετη περίπτωση, θα 
αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν ορίσει τον ίδιο  
αντίκλητο. Η αίτηση αυτή θα υποβάλλεται εντός του Φακέλου Προσφοράς. 

2. Φάκελο Προσφοράς, ο οποίος θα είναι σφραγισµένος και θα αναγράφει στην εξωτερική 
του επιφάνεια τα ακόλουθα: 

Προς: 

ΤΑΒ ΑΕ, Πλατεία ∆ηµαρχίας 30, ΤΚ 59200 Νάουσα Ηµαθίας 

Υπόψη Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

Φάκελος Προσφοράς στον Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό για την Παραχώρηση (Εκµίσθωση) της 
∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του Χιονοδροµικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια» στο Όρος Βέρµιο, 
Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Επωνυµία Υποψηφίου 

∆ιεύθυνση Υποψηφίου 

Τηλέφωνο Υποψηφίου 

Αριθµός fax Υποψηφίου 

E-mail Υποψηφίου 

Ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθµός fax και e-mail Αντικλήτου 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει δύο ξεχωριστούς σφραγισµένους υποφακέλους: 

1. Τον υποφάκελο των ∆ικαιολογητικών 

2. Τον υποφάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς. 

Στους υποφακέλους θα αναγράφεται υποχρεωτικά η αντίστοιχη ένδειξη (∆ικαιολογητικά ή 
Οικονοµική Προσφορά). 

Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 
έγγραφο που θα υποβληθεί στο ∆ιαγωνισµό, θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
είναι στη γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα 
Ελληνικά, είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή πιστοποιηµένη 
από πρόσωπο, που σύµφωνα µε το Νόµο, έχει αυτό το δικαίωµα. Τα αλλοδαπά δηµόσια 
έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από την επισηµείωση Apostille της Σύµβασης της Χάγης 
της 05.10.1961. Το αυτό ισχύει για τα έγγραφα που περιβάλλονται το Συµβολαιογραφικό τύπο 
και καθίστανται δηµόσια κατά το δίκαιο της χώρας του συµβολαιογράφου. 
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Σε περίπτωση αµφιβολίας, ασυµφωνίας ή ασυνέπειας µεταξύ των κειµένων υπερισχύει το 
ελληνικό κείµενο. 

55..22  ΠΠεερριιεεχχόόµµεεννοο  υυπποοφφαακκέέλλοουυ  ««∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ»»  

Ο υποφάκελος πρέπει να περιέχει απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής: 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ανεγνωρισµένης Τράπεζας ποσού ίσου 
προς το 10% (δέκα τοις εκατό) επί της τιµής εκκίνησης, δηλαδή €20.000,00 (είκοσι 
χιλιάδες ευρώ) και ισχύος τουλάχιστον εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών. Η εν λόγω 
εγγύηση θα αντικατασταθεί µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη που θα 
εξασφαλίζει την καλή λειτουργία της µισθωτικής σχέσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
Άρθρο 4, Περίπτωση 3, της παρούσας προκήρυξης.  

2. Πρόσφατη Φορολογική Ενηµερότητα σε ισχύ. 

3. Πρόσφατη Ασφαλιστική Ενηµερότητα σε ισχύ. 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της συµµετοχής του Άρθρου 3 της παρούσας 
προκήρυξης και ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωµή φόρων και τελών σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι:  

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και των στοιχείων που 
την συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του 
συντάχθηκε σύµφωνα µε αυτούς,  

β) έχει πλήρη γνώση της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης του Μισθίου-Επιχείρησης, 
την οποία οφείλει να εξετάσει µε όλα τα απαραίτητα και προσήκοντα µέσα και την 
οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και  

γ) παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση 
του Εκµισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του ∆ιαγωνισµού. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωσή του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι 
λαµβάνει µέρος στον παρόντα διαγωνισµό εν γνώσει του ότι βασικός όρος είναι να 
προκύψει µισθωτής ο οποίος δεσµεύεται να συντηρεί και αναβαθµίσει το έκαστο 
υφιστάµενο στοιχείο από τα συνθέτοντα την λειτουργία του ΧΚ 3-5 Πηγάδια σε βαθµό δε 
ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι λειτουργίας αυτών κατά τις απαιτήσεις των αρµοδίων, 
κατά την κείµενη εκάστοτε νοµοθεσία και κατά τους όρους που θέτουν οι κατά νόµο άδειες 
εγκαταστάσεις και λειτουργίες αυτών. Οι αναβαθµίσεις που θα απαιτηθούν από τις 
προαναφερόµενες αρχές εκάστοτε βαρύνουν τον Μισθωτή, κατά συµβατική όµως 
διαφοροποίηση των ενδοτικού δικαίου ορισµών του άρθρου 691 ΑΚ, καίτοι επωφελείς 
δαπάνες ορίζεται δια της παρούσας προκήρυξης και θέλει ορισθεί επίσης στο ιδιωτικό 
συµφωνητικό µίσθωσης το οποίο θα καταρτισθεί µεταξύ του αναδειχθησόµενου Μισθωτή 
και Εκµισθωτή, ότι όλες αυτές περιέρχονται στον ∆ήµο Νάουσας, άνευ οιασδήποτε 
αποζηµίωσης και άνευ δικαιώµατος αφαίρεσης των πραγµάτων των επωφελών δαπανών. 

7. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, επιπλέον των προαναφεροµένων, ο υποφάκελος θα 
πρέπει να περιέχει και τα ακόλουθα: 
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α) πλήρη σειρά νοµιµοποιητικών εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η σύσταση, η 
ύπαρξη και η µετοχική σύνθεση του νοµικού προσώπου (κατά περίπτωση, το 
καταστατικό µε τις τροποποιήσεις του, τα πρακτικά ∆.Σ., το ΦΕΚ δηµοσίευσης της 
σύστασης, των τροποποιήσεων, των εκπροσώπων, πιστοποιητικό περί 
τροποποιήσεων κλπ.), καθώς και των εγγράφων που αποδεικνύουν την ισχύουσα 
νοµιµοποίηση των εκπροσώπων τους (κατά περίπτωση, το ΦΕΚ ανακοίνωσης 
τελευταίου ∆.Σ. κλπ.)  

β) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, περί µη ανάκλησης της άδειας 
σύστασης της εταιρείας (όπου απαιτείται). 

8. Σε περίπτωση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών και/ ή 
νοµικών προσώπων, προσκοµίζεται από κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας χωριστά: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι 
συµµετέχοντες στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή µε µόνο σκοπό να 
αναλάβουν τη Μίσθωση και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Εκµισθωτή, σχετικά 
µε τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, µέχρι την 
υπογραφή της Σύµβασης. Επίσης, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, τα µέλη της ένωσης ή 
κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατοµικά και εις ολόκληρο κατά την σύναψη της οικείας 
σύµβασης, την καλή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης και καθ' όλη την διάρκεια 
αυτής, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη. 
Επιπλέον, θα αναφέρονται τα ποσοστά συµµετοχής τους στην ένωση ή την 
κοινοπραξία, θα ορίζουν κοινό εκπρόσωπο τους, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να την 
εκπροσωπεί σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού και θα δεσµεύονται (στις περιπτώσεις 
ένωσης) ότι εάν η ένωση αναδειχθεί Ανάδοχος, θα προβούν εντός 10 ηµερών από την 
κοινοποίηση σε αυτούς του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, σε σύσταση 
κοινοπραξίας, µε αποκλειστικό σκοπό το αντικείµενο της παρούσας, της οποίας 
ιδρυτές-κοινοπρακτικοί µέτοχοι θα είναι τα πρόσωπα που απαρτίζουν τον Ανάδοχο και 
τα οποία θα συµµετέχουν µε το ποσοστό συµµετοχής που δήλωσαν στην προσφορά 
που κατέθεσαν.  

β) Όλα τα ανωτέρω, των σηµείων από 1 έως και 6, δικαιολογητικά. 

9. Σε περίπτωση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, 
προσκοµίζονται από κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας χωριστά τα αναφερόµενα 
ανωτέρω, των σηµείων από 1 έως και 6, δικαιολογητικά και το αναφερόµενο στο σηµείο 8 
δικαιολογητικό 

10. Σε περίπτωση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ένωσης ή κοινοπραξίας νοµικών προσώπων, 
προσκοµίζονται από κάθε µέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας χωριστά τα 
αναφερόµενα ανωτέρω, των σηµείων από 1 έως και 7, δικαιολογητικά και το αναφερόµενο 
στο σηµείο 8 δικαιολογητικό. 

11. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών και νοµικών προσώπων προσκοµίζονται 
πλέον των αναφεροµένων ανωτέρω, των σηµείων από 1 έως και 6, δικαιολογητικά 
χωριστά για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, το αναφερόµενο στο σηµείο 7 
δικαιολογητικό µόνο για τα νοµικά πρόσωπα της ένωσης ή κοινοπραξίας και το 
αναφερόµενο στο σηµείο 8 δικαιολογητικό για κάθε µέλος, 
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55..33  ΠΠεερριιεεχχόόµµεεννοο  υυπποοφφαακκέέλλοουυ  ««ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ»»  

1. Θα περιλαµβάνει τη δεσµευτική και ανεπιφύλακτη προσφορά του ενδιαφεροµένου, 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Παράρτηµα ∆) ήτοι, το Προτεινόµενο Μίσθωµα. 

2. Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον ίδιο τον Υποψήφιο. 
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο, η Οικονοµική Προσφορά θα 
πρέπει να είναι υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού. Σε 
περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι κοινοπραξία ή ένωση φυσικών προσώπων, η 
Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένη, είτε από καθένα από τα µέλη 
της ή από τον κοινό εκπρόσωπο της κοινοπραξίας ή ένωσης. Εάν τα µέλη της 
κοινοπραξίας ή της ένωσης είναι νοµικά πρόσωπα, η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να 
είναι υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο κάθε µέλους ή από τον κοινό 
εκπρόσωπο της κοινοπραξίας ή ένωσης, ενώ, εάν τα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας 
είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα, η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να είναι 
υπογεγραµµένη από τα φυσικά πρόσωπα και το νόµιµο εκπρόσωπο κάθε νοµικού 
προσώπου ή από τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
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66..  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµοούύ  

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής που έχει ήδη καθορισθεί από την ΤΑΒ ΑΕ 
ειδικά για το σκοπό αυτό. 

66..11..  ΠΠααρρααλλααββήή  --  ΑΑπποοσσφφρράάγγιισσηη  ΠΠρροοσσφφοορρώώνν  

1. Ο σχετικός Φάκελος Προσφοράς υποβάλλεται κατά τις εργάσιµές ηµέρες και ώρες και 
µέχρι την Τρίτη 06 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 12:00, στην έδρα της ΤΑΒ ΑΕ υπόψη 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµέρα 
και ώρα, δεν θα γίνουν δεκτές. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το Φάκελο Προσφοράς, είτε οι ίδιοι, είτε µε 
εταιρεία ταχυµεταφορών δικής τους επιλογής και µε αποκλειστική τους ευθύνη. 

Κάθε Φάκελος θα παραλαµβάνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο της ΤΑΒ ΑΕ, σε κάθε 
πιθανό σηµείο ανοίγµατος θα µονογράφεται, θα σφραγίζεται και θα τοποθετείται σελοτέϊπ 
και κατόπιν θα λαµβάνει αριθµό Γενικού Πρωτοκόλλου της ΤΑΒ ΑΕ µε ηµεροµηνία και 
ώρα υποβολής. 

Η αποσφράγιση των κατατεθειµένων προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 06 
∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 12:30µµ, σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού που θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Νάουσας. 

2. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε δηµόσια συνεδρίαση θα προβεί στην αποσφράγιση των 
Φακέλων ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, µε τη σειρά υποβολής τους και θα ελέγξει την ύπαρξη των δύο 
σφραγισµένων υποφακέλων µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ένα οποιοδήποτε µέλος της Επιτροπής θα µονογράψει, θα σφραγίσει και 
θα τοποθετήσει σελοτέϊπ σε κάθε πιθανό σηµείο ανοίγµατος του υποφακέλου µε την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Εάν µέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν υπάρχουν και οι δύο υποφάκελοι, τότε η 
προσφορά δεν γίνεται δεκτή και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού τοποθετεί σε ειδικό φοριαµό/ 
χρηµατοκιβώτιο το σύνολο των υποφακέλων των υποψηφίων µε τη ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος και κλειδώνεται και δεν ανοίγεται έως την 
ηµεροµηνία αποσφράγισης των. Το κλειδί κρατείται αποκλειστικά από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

3. Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει µε τη σειρά υποβολής 
των φακέλων προσφοράς τον υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» των 
υποψηφίων και µονογράφονται από ένα οποιοδήποτε µέλος της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού όλα τα έγγραφα και στοιχεία. 

Η Επιτροπή σε ∆ηµόσια ή Κλειστή Συνεδρίαση (κατά την απόλυτη ευχέρειά της), ελέγχει 
την ύπαρξη και πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού ή σε περίπτωση που από τα προσκοµιζόµενα 
δικαιολογητικά προκύπτει ότι συντρέχει λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα Άρθρα 3 και 
5 της παρούσας, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
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Σε περίπτωση, που επί των ήδη νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών προκύπτει 
ανάγκη συµπληρωµατικής διευκρίνησης, η Επιτροπή ενηµερώνει τους υποψηφίους για 
την ανάγκη συµπληρωµατικών διευκρινήσεων εντός 3 (τριών) ηµερολογιακών ηµερών. Η 
Επιτροπή αποκλείει αυτούς που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της, στις απαραίτητες 
διευκρινήσεις µέσα στην ταχθείσα προθεσµία. Επίσης, η Επιτροπή δύναται να καλέσει τον 
Υποψήφιο να υποβάλει, εντός της τασσόµενης προθεσµίας, δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν, αλλά δεν είχαν εκδοθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης. ∆εν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των φακέλων 
προσφορών, υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. 

3. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό σχετικά µε τη διεξαγωγή και το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας, όπου θα αναφέρονται οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι και οι επιµέρους λόγοι 
αποκλεισµού καθενός εξ αυτών. Το αποτέλεσµα (µε αναφορά στους αποκλεισθέντες 
υποψηφίους και στους επιµέρους λόγους αποκλεισµού καθενός εξ αυτών) κοινοποιείται, 
δια του Προέδρου ∆Σ της ΤΑΒ ΑΕ, εγγράφως, µε απόδειξη παραλαβής ή µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας στον αριθµό που έχει δηλωθεί µε την υποβληθείσα αίτηση σε όλους τους 
συµµετέχοντες που υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση 
κοινοποίησης µέσω τηλεοµοιοτυπίας, ως χρόνος παραλαβής από τον ενδιαφερόµενο 
λογίζεται η σχετική επισηµείωση της συσκευής τηλεοµοιοτυπίας επί του διαβιβασθέντος 
εγγράφου. 

Μετά τη λήξη της περιόδου των ενστάσεων επιστρέφεται στους οριστικά αποκλεισθέντες 
υποψήφιους, ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς του. 

4. Στην συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση προβαίνει στην 
αποσφράγιση των υποφακέλων µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των 
υποψηφίων που δεν αποκλείστηκαν από τη περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, 
µονογράφει όλα τα έγγραφα και προβαίνει στην κατάταξη των Οικονοµικών Προσφορών  

Σε περίπτωση έλλειψης της οικονοµικής προσφοράς ή σε περίπτωση που η οικονοµική 
προσφορά δεν είναι σύµφωνη µε τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 5, Περίπτωση 3 της 
παρούσας Προκήρυξης, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω 
διαδικασία.  

Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό σχετικά µε τη διεξαγωγή και το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας, όπου θα αναφέρονται οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι και οι επιµέρους λόγοι 
αποκλεισµού καθενός εξ αυτών, καθώς και ο πίνακας κατάταξης των µη αποκλεισθέντων 
υποψηφίων. Το αποτέλεσµα (µε αναφορά στους αποκλεισθέντες υποψηφίους και στους 
επιµέρους λόγους αποκλεισµού καθενός εξ αυτών) κοινοποιείται, δια του Προέδρου ∆Σ 
της ΤΑΒ ΑΕ, εγγράφως, µε απόδειξη παραλαβής ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας στον αριθµό 
που έχει δηλωθεί µε την υποβληθείσα αίτηση σε όλους τους συµµετέχοντες που 
υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση κοινοποίησης µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας, ως χρόνος παραλαβής από τον ενδιαφερόµενο λογίζεται η σχετική 
επισηµείωση της συσκευής τηλεοµοιοτυπίας επί του διαβιβασθέντος εγγράφου. 

5. Προσωρινός Ανάδοχος, αναδεικνύεται ο υποψήφιος που θα έχει το µεγαλύτερο ετήσιο 
µίσθωµα. Σε περίπτωση που το ίδιο ετήσιο µίσθωµα, έχουν προσφέρει δύο ή 
περισσότεροι συµµετέχοντες, ο Εκµισθωτής θα ζητήσει βελτίωση της Οικονοµικής 
Προσφοράς (µε την υποβολή νέας κλειστής προσφοράς, που θα κατατεθεί συγκεκριµένη 
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ηµέρα και ώρα και θα αποσφραγισθεί σε δηµόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής) από 
έκαστο εξ αυτών χωριστά, προκειµένου να αναδειχθεί ο τελικός πλειοδότης. 

6. Ο χρόνος των δηµοσίων ή κλειστών συνεδριάσεων της Επιτροπής, η ενδεχόµενη διακοπή 
και επανέναρξη αυτών ορίζονται κάθε φορά από την ίδια την Επιτροπή. 

66..22  ΕΕννσσττάάσσεειιςς  

Ενστάσεις κατά των αποφάσεων της Επιτροπής δικαιούνται να υποβάλλουν οι συµµετέχοντες 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών, από την κοινοποίηση σε αυτούς 
των ως άνω πρακτικών. Οι ενστάσεις είναι έγγραφες και κατατίθενται, στο Γενικό Πρωτόκολλο 
της ΤΑΒ ΑΕ, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΑΒ ΑΕ, µετά από εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου. 

66..33  ΒΒεελλττίίωωσσηη  ΠΠρροοσσφφοορράάςς  

Η Επιτροπή δύναται να καλέσει, δια του Προέδρου ∆Σ της ΤΑΒ ΑΕ, τον Τελικό Πλειοδότη σε 
περαιτέρω βελτίωση της προσφοράς του, επ' ωφελεία του Εκµισθωτή. Μετά το πέρας της 
διαδικασίας αυτής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής καταθέτει στον Πρόεδρο ∆Σ της ΤΑΒ ΑΕ το 
Πρακτικό και όλα τα δικαιολογητικά του ∆ιαγωνισµού. 

66..44  ΚΚαατταακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ααπποοττεελλέέσσµµααττοοςς  ττοουυ  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµοούύ  

Η απόφαση για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού, λαµβάνεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΑΒ ΑΕ. Η απόφαση παράγει έννοµα αποτελέσµατα και δεσµεύει τον 
Εκµισθωτή και τον διαγωνιζόµενο από την κοινοποίησή της σε αυτόν. Η απόφαση 
κατακύρωσης του αποτελέσµατος  ανακοινώνεται  εγγράφως και στους υπόλοιπους 
συµµετέχοντες. 

66..55  ΥΥπποογγρρααφφήή  ττηηςς  ΣΣύύµµββαασσηηςς  

1. Με την απόφαση κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού, καλείται ο Ανάδοχος να προσέλθει για 
την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας: 

1.1 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύµβασης (Παράρτηµα Β') 
όπως αυτή διαµορφώνεται µε βάση τα αναφερθέντα στο Άρθρο 4, Περίπτωση 3, 
Υποπερίπτωση 1 της παρούσας Προκήρυξης. 

1.2 Το 30% του προσφερόµενου Πρώτου Ετήσιου Μισθώµατος µετρητοίς. 

1.3 Τις Εγγυητικές Επιστολές Καταβολής Μισθώµατος (Παράρτηµα Γ') όπως αυτές 
διαµορφώνοναι µε βάση τα αναφερθέντα στο Άρθρο 4, Περίπτωση 3, 
Υποπερίπτωση 2 της παρούσας Προκήρυξης. 

1.4 Εξοφληµένα τα τιµολόγια δηµοσίευσης της περίληψης προκήρυξης. 

1.5 Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 όπως 
ισχύει, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στο καταστατικό του νοµικού 
προσώπου, καθώς και στην νοµιµοποίηση αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 
πλειοδότης θα πρέπει να προσκοµίσει νέα σχετικά δικαιολογητικά (πρακτικά ∆.Σ., το 
ΦΕΚ δηµοσίευσης της τροποποίησης κλπ.), όπου θα εµφαίνεται η σχετική 
τροποποίηση 
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1.6 Πρόσφατη Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα του Αναδόχου ή των µελών 
που αποτελούν αυτό 

1.7 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που εκδόθηκε το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ότι δεν τελεί σε 
πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση και καθεστώς 
πτωχευτικού συµβιβασµού 

1.8 Σε περίπτωση ένωσης, τη σύσταση κοινοπραξίας.  

1.9 Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι οι Εγγυητικές Επιστολές Καταβολής Μισθώµατος που 
αναφέρονται στο Άρθρο 6, Ενότητα 5, Σηµείο 1.3 µε τη λήξης τους, θα 
αντικαθίστανται, επί ποινής λύσης της Σύµβασης Μίσθωσης, µε άλλες όπως αυτές 
διαµορφώνονται µε βάση τα αναφερθέντα στο Άρθρο 4, Περίπτωση 3, 
Υποπερίπτωση 2 της παρούσας Προκήρυξης.  

2. Η, µετά την κατακύρωση, οποιαδήποτε τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση υπογραφής της 
σύµβασης µε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή αν από τα προσκοµισθέντα, κατά τα ανωτέρω, 
δικαιολογητικά προκύψει λόγος αποκλεισµού του Αναδόχου σύµφωνα µε τα Άρθρα 3 και 
5 της παρούσας Προκήρυξης, η εταιρεία δικαιούται να κατακυρώσει το ∆ιαγωνισµό στον 
επόµενο πλειοδότη, εφόσον ισχύει η προσφορά του ή να ακυρώσει το ∆ιαγωνισµό. 

66..66  ΕΕππιισσττρροοφφήή  ΕΕγγγγυυηηττιικκώώνν  ΕΕππιισσττοολλώώνν  ΣΣυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττοο  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµόό  

Με την υπογραφή της Σύµβασης Μίσθωσης από τον επιλεχθέντα Μισθωτή – Πλειοδότη, ο 
Εκµισθωτής επιστρέφει άµεσα στους υπόλοιπους υποψήφιους τις Εγγυητικές Επιστολές 
Συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµό. 
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77..  ΛΛοοιιπποοίί  ΌΌρροοιι  

77..11  ∆∆ιιάάρρκκεειιαα  ΙΙσσχχύύοοςς  ΠΠρροοσσφφοορρώώνν  

Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται µε την προσφορά τους για χρονικό διάστηµα εξήντα (60) 
ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. Ο Εκµισθωτής 
δικαιούται να ζητήσει παράταση της ισχύος των προσφορών των διαγωνιζοµένων. 

77..22  ΕΕκκχχώώρρηησσηη  ααππααιιττήήσσεεωωνν  ααππόό  οοιικκοοννοοµµιικκάά  ααννττααλλλλάάγγµµαατταα  

Ο Εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του από οικονοµικά 
ανταλλάγµατα και γενικά από κάθε οφειλή του Μισθωτή, που θα απορρέει από την υπό σύναψη 
Σύµβαση, στα πλαίσια Σύµβασης Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων ή άλλης 
Σύµβασης, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

77..33  ΑΑπποοδδοοχχήή  ττωωνν  όόρρωωνν  ττοουυ  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµοούύ  κκααιι  εεππιιφφυυλλάάξξεειιςς  ττοουυ  ΕΕκκµµιισσθθωωττήή..  

1. Ο Εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει το χρονοδιάγραµµα του ∆ιαγωνισµού, 
να µην κατακυρώσει το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού στον πλειοδότη, εφόσον η 
προσφορά του κρίνεται ασύµφορη για την εταιρία, να µαταιώσει οριστικά τον ∆ιαγωνισµό 
ή να επαναλάβει τον ∆ιαγωνισµό µε ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε 
αποζηµίωση του πλειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν µέρος στο 
∆ιαγωνισµό. Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι 
από µόνη τη συµµετοχή τους σε αυτόν δεν αποκτούν κανένα δικαίωµα, απαίτηση ή 
αξίωση αποζηµίωσης έναντι του Εκµισθωτή. 

2. Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό, σε κάθε φάση της διαδικασίας του, συνιστά αµάχητο 
τεκµήριο ότι ο υποψήφιος έχει µελετήσει την παρούσα προκήρυξη και ανεπιφύλακτα την 
αποδέχεται και αναλαµβάνει να εκτελέσει τους όρους αυτής. Παράλειψη του υποψηφίου 
για την πλήρη ενηµέρωσή του και την συλλογή κάθε πληροφορίας και ελέγχου κάθε 
στοιχείου που αφορά τους όρους του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για 
την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις µετέπειτα (µελλοντικές) συµβατικές του 
υποχρεώσεις. 

77..44  ΆΆγγοοννοοςς  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµόόςς  ––  ΑΑππ’’  εευυθθεείίααςς  ΑΑννάάθθεεσσηη  

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την ∆ευτέρα 12 ∆εκεµβρίου 
2011 στο ίδιο χώρο. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί εκ νέου άγονος, τότε η ΤΑΒ ΑΕ µε πράξη της δύναται 
να αναθέσει απευθείας, για το ίδιο διάστηµα, τη λειτουργία του ΧΚ 3-5- Πηγάδια καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο που να αποδίδει στην ΤΑΒ ΑΕ τουλάχιστον €200.000 (διακόσιες 
χιλιάδες ευρώ) ανά έτος σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αφενός διαθέτει τις νόµιµες 

προϋποθέσεις του Άρθρου 3 και αφετέρου αποδέχεται τα αναφερόµενα στο Άρθρο 4, 
Περίπτωση 6. 

77..55  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ΜΜιισσθθίίοουυ  

Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να επισκεφθούν το εν λόγω Μίσθιο, κατόπιν συνεννόησης µε 
την ΤΑΒ ΑΕ προκειµένου να λάβουν γνώση της κατάστασης του. 
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77..66  ΓΓεεννιικκάά  ππεερρίί  ΕΕγγγγυυηηττιικκώώνν  ΕΕππιισσττοολλώώνν  

Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα, το δικαίωµα αυτό. 

Με τις εγγυητικές επιστολές ο εγγυητής παραιτείται των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως και 
αναγνωρίζει και αναλαµβάνει, έναντι του Εκµισθωτή, να καταβάλλει το ορισθέν στο έγγραφο της 
εγγύησης χρηµατικό ποσό µε µόνη τη δήλωση του Εκµισθωτή προς τον εγγυητή, χωρίς ο 
εγγυητής να µπορεί να ερευνά, ούτε εάν υπάρχει, ούτε εάν είναι νόµιµη η απαίτηση. 

Οι Εγγυητικές Επιστολές, εάν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. 

Τα έξοδα και τα τέλη για την έκδοση, διατήρηση σε ισχύ και κατάπτωση όλων των πιο πάνω 
Εγγυητικών Επιστολών βαρύνουν αποκλειστικά το Μισθωτή. 

77..77  ΕΕφφααρρµµοοσσττέέοο  ∆∆ίίκκααιιοο  κκααιι  ∆∆ωωσσιιδδιικκίίαα  

Όλες οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας 
Προκήρυξης ή τη Σύµβαση Μίσθωσης που θα υπογραφεί, θα υπάγονται αποκλειστικά στην 
αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Νάουσας Ηµαθίας. Ο παρών ∆ιαγωνισµός και η Σύµβαση 
Μίσθωσης που θα υπογραφεί διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

77..88  ∆∆ηηµµοοσσιιεεύύσσεειιςς  

Η περίληψη της Προκήρυξης θα δηµοσιευθεί από µία (1) φορά στις εφηµερίδες: 

1. Ηµερήσια εφηµερίδα «ΛΑΟΣ» του Ν. Ηµαθίας 

2. Ηµερήσια εφηµερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» οικονοµική εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας  

3. Εβδοµαδιαία  εφηµερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του Ν. Ηµαθίας 

Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων του Εκµισθωτή στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και τα 
γενικότερα πάσης φύσεως έξοδα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, ως και τα τυχόν τέλη, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Εκµισθωτή. 
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ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ΑΑ''::  ΑΑίίττηησσηη  ΣΣυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττοο  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµόό  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Του……………………………………………………………………………………………………….. 

(για µεν τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας, η διεύθυνση 

κατοικίας τους, το τηλέφωνό τους και fax, για 6ε τα νοµικά πρόσωπα, η επωνυµία και η έδρα, οι αριθµοί 

τηλεφώνων και fax. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να 

αναφέρονται για καθένα από τα µέλη). 

Προς: 

Τη ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία «Τουριστική Ανάπτυξη Βερµίου – Τρία 
Πέντε Πηγάδια Νάουσας ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία» (………………………………), 

Υπόψη: 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού Παραχώρησης Απλής Χρήσης (Εκµίσθωσης) του Χιονοδροµικού 
Κέντρου «3-5 Πηγάδια» στο Όρος Βέρµιο, Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας,   

Κύριοι, 

Ο υπογράφων την παρούσα …………………………………………………………………………… 

(ο νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου ή το φυσικό πρόσωπο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από το 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών 

προσώπων, το κάθε µέλος της ή ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας νοµικών προσώπων, οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε µέλους της ή ο κοινός 

εκπρόσωπός της ή άλλο εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο) 

δηλώνω ότι ενδιαφέροµαι για την συµµετοχή µου στο ∆ιαγωνισµό Παραχώρησης Απλής 
Χρήσης (Εκµίσθωσης) του Χιονοδροµικού Κέντρου του Χιονοδροµικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια» 
στο Όρος Βέρµιο, Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Ως Αντίκλητο ορίζω………………………………………………………………………………………. 

(Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, µε την παρούσα αίτηση πρέπει να δηλώνεται ο κοινός 

εκπρόσωπος αυτών, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του, ως ανωτέρω αναφέρονται) 

Νάουσα Ηµαθίας 

Ηµεροµηνία 

Ο Αιτών 

(Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υπογράφεται από τον Υποψήφιο ή τον νόµιµο εκπρόσωπο.. Στην 

περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων θα υπογράφεται από το κάθε µέλος της ή το 
κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή κοινοπραξία. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας νοµικών προσώπων 

θα υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο καθενός από τα µέλη της ή τον κοινό εκπρόσωπο αυτής). 
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ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ΒΒ’’::  ΥΥππόόδδεειιγγµµαα  ΕΕγγγγυυηηττιικκήήςς  ΕΕππιισσττοολλήήςς  ΚΚααλλήήςς  ΕΕκκττέέλλεεσσηηςς  ττωωνν  ΌΌρρωωνν  ττηηςς  

ΣΣύύµµββαασσηηςς    

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΟΛΗ € ………… 
Προς 

Τη ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία «Τουριστική Ανάπτυξη Βερµίου – Τρία 
Πέντε Πηγάδια Νάουσας ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία» (………………………………), 

Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε µε την παρούσα ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι της ΤΑΒ ΑΕ εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

που εδρεύει στην ………………………………………………………………………………………. 
για ποσό ίσο µε ευρώ 75.000,00 (εβδοµήντα πέντε χιλιάδες) 

ο οποίος αναδείχθηκε πλειοδότης στο διενεργηθέντα από εσάς Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό 
Παραχώρησης Απλής Χρήσης (Εκµίσθωσης) του Χιονοδροµικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια» στο 
Όρος Βέρµιο, Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την 
ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκπλήρωση εκ µέρους του των όρων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την από ……………….σχετική Προκήρυξη και την από …………………… 
σύµβαση. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει µέχρι και τις 31.08.2014. 

Το ανωτέρω ποσό είναι στη διάθεσή σας και δηλώνουµε ότι σε περίπτωση που θα µας 
ζητούσατε την καταβολή του ποσού αυτού ή µέρους αυτού, αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να 
το καταβάλουµε σε σας ή σε αυτόν που θα µας υποδείξετε, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες το 
αργότερο από τη σχετική απλή πρόσκλησή σας, παραιτούµενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από 
κάθε ευεργέτηµα ή ένσταση καθώς και αυτή της διζήσεως και διαιρέσεως και από το δικαίωµα 
έρευνας του νοµίµου ή µη της απαίτησής σας. Το ποσό αυτό περιλαµβάνεται µέσα στο 
συνολικό ποσό χορήγησης εγγύησης στο ∆ηµόσιο, το οποίο καθορίστηκε από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

Με τιµή 
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ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ΓΓ’’::  ΥΥππόόδδεειιγγµµαα  ΕΕγγγγυυηηττιικκήήςς  ΕΕππιισσττοολλήήςς  ΚΚααττααββοολλήήςς  ΜΜιισσθθώώµµααττοοςς  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΟΛΗ € ………… 
Προς 

Τη ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία «Τουριστική Ανάπτυξη Βερµίου – Τρία 
Πέντε Πηγάδια Νάουσας ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία» (………………………………), 

Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε µε την παρούσα ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι της ΤΑΒ ΑΕ εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

που εδρεύει στην ………………………………………………………………………………………. 
για ποσό ίσο µε ευρώ (αριθµητικώς και ολογράφως) 

ο οποίος αναδείχθηκε πλειοδότης στο διενεργηθέντα από εσάς Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό 
Παραχώρησης Απλής Χρήσης (Εκµίσθωσης) του Χιονοδροµικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια» στο 
Όρος Βέρµιο, Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την 
ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκπλήρωση εκ µέρους του των όρων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την από ……………….σχετική Προκήρυξη και την από …………………… 
σύµβαση. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει µέχρι και τις ………….. 

Το ανωτέρω ποσό είναι στη διάθεσή σας και δηλώνουµε ότι σε περίπτωση που θα µας 
ζητούσατε την καταβολή του ποσού αυτού ή µέρους αυτού, αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να 
το καταβάλουµε σε σας ή σε αυτόν που θα µας υποδείξετε, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες το 
αργότερο από τη σχετική απλή πρόσκλησή σας, παραιτούµενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από 
κάθε ευεργέτηµα ή ένσταση καθώς και αυτή της διζήσεως και διαιρέσεως και από το δικαίωµα 
έρευνας του νοµίµου ή µη της απαίτησής σας. Το ποσό αυτό περιλαµβάνεται µέσα στο 
συνολικό ποσό χορήγησης εγγύησης στο ∆ηµόσιο, το οποίο καθορίστηκε από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

Με τιµή 
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ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ∆∆’’::  ΥΥππόόδδεειιγγµµαα  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΠΠρροοσσφφοορράάςς  

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Για την Παραχώρηση Απλής Χρήσης (Εκµίσθωση) του Χιονοδροµικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια» 
στο Όρος Βέρµιο, Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε 
βάση την από ………………..Προκήρυξη 

Επώνυµο: 

Όνοµα: 

Επάγγελµα: 

∆ιεύθυνση: 

Α.∆.Τ. ή Α.Φ.Μ.: 

 

Προσφέρω 
 

Μίσθωµα, το ποσό των Ευρώ (αριθµητικώς και ολογράφως), 

 

Νάουσα, Ηµαθίας  …………….. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Ονοµατεπώνυµο: 

Υπογραφή: 

Σφραγίδα (για νοµικά πρόσωπα) 
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ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ΕΕ’’::  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ΣΣυυννττήήρρηησσηηςς  ΕΕξξοοππλλιισσµµοούύ  ΧΧιιοοννοοδδρροοµµιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ..  

 

11..  ΣΣυυννττήήρρηησσηη  

Η συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, των αναβατήρων και 
των µηχανηµάτων έργου θα γίνεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή σύµφωνα µε το εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης. 
Ειδικότερα στους αναβατήρες θα τηρηθούν τα όσα ορίζονται στο ΦΕΚ 1339/16-10-2002 
¨Έγκριση κανονισµού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτηµάτων που 
αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδροµικών κέντρων¨, και στην οδηγία 
2000/9/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. 

Ο Μισθωτής είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες προληπτικής συντήρησης των 
αναβατήρων, τους ετήσιους ελέγχους και επιθεωρήσεις (Ε1) καθώς επίσης και τους 
προβλεπόµενους µη καταστροφικούς ελέγχους πενταετίας (Ε2) που µπορεί να απαιτηθεί να 
γίνουν κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, στους αναβατήρες σύµφωνα µε το χρονικό 
προγραµµατισµό συντηρήσεων του κέντρου και τους προγενέστερους ελέγχους που έγιναν στο 
παρελθόν στο Χιονοδροµικό Κέντρο. 

 

22..  ΟΟρριισσµµόόςς    

Ως «Συντήρηση» ορίζεται κάθε επιθεώρηση, τροποποίηση, επισκευή, αντικατάσταση, 
αποκατάσταση, επανένταξη, αναβάθµιση οποιουδήποτε τµήµατος των εγκαταστάσεων / 
µηχανηµάτων / εξοπλισµών του ΧΚ 3-5 Πηγάδια η οποία θα συνοδεύεται από την έκδοση 
αναφοράς από τον Μισθωτή. Η Συντήρηση διακρίνεται σε Προληπτική – Προγραµµατισµένη και 
Έκτακτη – ∆ιορθωτική. Ο Μισθωτής βαρύνεται µε όλες τις εργασίες συντήρησης του 
εξοπλισµού του χιονοδροµικού κέντρου. 

 

33..  ΠΠρροολληηππττιικκήή  ––  ΠΠρροογγρρααµµµµααττιισσµµέέννηη  ΣΣυυννττήήρρηησσηη    

Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη 
διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των αναβατήρων-Η/Μ εγκαταστάσεων – 
εξοπλισµού του ΧΚ 3-5 Πηγάδια και για την επιµήκυνση του χρόνου ζωής τους, ενόψει της 
φθοράς, της παλαιότητας και του συνολικού πραγµατικού χρόνου λειτουργίας τους. Ο Μισθωτής 
αναλαµβάνει να εκτελέσει συνολικά όλες τις εργασίες Προληπτικής Συντήρησης σύµφωνα µε το 
εκάστοτε πρόγραµµα συντήρησης του κατασκευαστή ή προµηθευτή του κάθε µηχανήµατος που 
θα περιέλθει στη χρήση του Μισθωτή. 

Ο Μισθωτής µε την έναρξη της Σύµβασης οφείλει να ακολουθεί πιστά το εγκεκριµένο 
πρόγραµµα Προληπτικής Συντήρησης στο οποίο θα συµπεριληφθούν και οι όποιες πρόσθετες 
εργασίες κρίνει σκόπιµες για την άριστη και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών της Προληπτικής 
Συντήρησης. Ο Μισθωτής κατά το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι 
και την ηµεροµηνία  έγκρισης του Προγράµµατος Συντήρησης από τον Εκµισθωτή θα ενεργεί 
σύµφωνα µε το δικό του προσωρινά υποβληθέν Πρόγραµµα Συντήρησης φέροντας ακέραια την 
ευθύνη κάλυψης των Απαιτήσεων της παρούσας.   
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Σε περίπτωση βλάβης η οποία οφείλεται σε ελλιπή ή ανεπαρκή Προληπτική Συντήρηση (η 
οποία θα προκύπτει από τη µη τήρηση ή την καθυστερηµένη τήρηση του Προγράµµατος 
Συντήρησης µε ευθύνη του Μισθωτή) ή σε κακό χειρισµό ή σε κακοτεχνίες του Μισθωτή, ο 
Μισθωτής θα βαρύνεται επιπλέον µε το κόστος του ανταλλακτικού που είναι απαραίτητο για την 
αποκατάσταση της βλάβης. Οι εργασίες συντήρησης µε τις σχετικές ηµεροµηνίες θα 
προκύπτουν από το βιβλίο συντήρησης της κάθε κατηγορίας εγκατάστασης-στοιχείου 
εξοπλισµού. 

Ο Μισθωτής οφείλει να συµπληρώνει κατάλληλο έντυπο µε ¨ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ¨ όπου 
θα καταγράφονται όλες οι εργασίες συντήρησης ηµερολογιακά. Κάθε κτίριο, µηχάνηµα, 
εξοπλισµός θα διαθέτει το δικό του µοναδικό αρχείο συντήρησης όπου θα αρχειοθετούνται όλες 
οι αναφορές συντήρησης είτε του προσωπικού του Μισθωτή είτε εξωτερικών συνεργείων που 
εκτελούν εργασίες για λογαριασµό του Μισθωτή. 

 

44..  ΒΒαασσιικκέέςς  ααρρχχέέςς  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµοούύ  ΣΣυυννττήήρρηησσηηςς    

Ο Μισθωτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να πραγµατοποιεί ανελλιπώς µε την κατ’ ελάχιστον 
ζητούµενη συχνότητα στο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστή του κάθε µηχανήµατος ανά 
κατηγορία και είδος εγκατάστασης / εξοπλισµού περιοδικότητα, και υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την οµαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, προληπτική «Περιοδική 
Συντήρηση», η οποία θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον αναλυτικά τις εργασίες που αναφέρονται 
στα εγχειρίδια και στην ισχύουσα νοµοθεσία, συν όποιες άλλες κρίνει απαραίτητες για τη σωστή 
και εύρυθµη λειτουργία των συστηµάτων – στοιχείων των εγκαταστάσεων και εξοπλισµών του 
ΧΚ 3-5 Πηγάδια.  

Ο Μισθωτής οφείλει να ελέγξει τα εγχειρίδια συντήρησης που υπάρχουν στη διάθεση του ΧΚ 3-
5 Πηγάδια και να συµπληρώσει αν το κρίνει απαραίτητο ή εάν είναι ελλιπή. 

 

66..  ΠΠρροογγρράάµµµµαατταα  σσυυννττήήρρηησσηηςς  

Ο Μισθωτής υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει προς έγκριση το Πρόγραµµα 
Συντήρησης κτιρίων, αναβατήρων – Η/Μ εγκαταστάσεων – εξοπλισµών για όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης σε 30 (τριάντα) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης Μίσθωσης. 

 

 


