
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΔΕΣΚΑΤΗ   22-5-2019 
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ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

ΤΗΛ. : 24623 – 51114 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
 

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης  διακηρύσσει ότι : 

 

ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ σε φανερή πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία η εκμίσθωση χώρου για 

εγκατάσταση λούνα Παρκ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη  από 18/6/2019 έως 23/6/2019 του 

Δήμου Δεσκάτης   

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στις 04-06-2019 ενώπιον Επιτροπής 

Διαγωνισμού η οποία έχει ορισθεί με την αριθ. 16/2019 απόφαση του Δ.Σ.  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 

10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.  

Ως όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 1.500,00 €.   

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ 

αποκλείονται όσοι οφείλουν παλαιά μισθώματα. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί κάτοχοι ή νόμιμα 

εξουσιοδοτημένα εκπρόσωποι ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και αδειών θεαμάτων, με τα νόμιμα δικαιολογητικά 

βάσει του Ν. 2323/95 και της Υπουργικής Απόφασης Κ1-1743/00. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια επιτροπή φάκελο με τα κάτωθι 

δικαιολογητικά όλα επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό 

που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι 

150,00 €, ή λόγω εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων ιδίου ποσού, τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται 

μετά το πέρας της δημοπρασίας στον δε τελευταίο πλειοδότη μετά το τέλος της 

σύμβασης και εκπλήρωσης όλων των όρων της συμβάσεως.  

2.  Αξιόχρεο, κατά τη κρίση της επιτροπής, εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να υπογράψει 

τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό, καθιστάμενος για την εκπλήρωση 

των όρων της συμβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος μετά του 

μισθωτού, παραιτούμενος των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και διζήσεως.  

Για την απόδειξη του αξιόχρεου, ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

- Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

- βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου 
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- Φορολογική ενημερότητα  

- Ασφαλιστική ενημερότητα 

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο εγγυητής θα δηλώνει ότι αποδέχεται 

τον ορισμό του και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης. 

3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο) 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των 

όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως.  

5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας των ιδίων 

6. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης.  Ο Μισθωτής  είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για 

την επαρκή ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης της λειτουργίας του 

ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ σε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία.   

7. Έναρξη επιτηδεύματος  

8. Βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Δεσκάτης περί μη οφειλής του 

οποιουδήποτε ποσού προς αυτούς (Δημοτική ενημερότητα), από την οποία να εξάγεται 

ότι αυτός και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες.  

9. Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου .  

10. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι  

προκειμένου να εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Παρκ θα 

προσκομίσει κάτοψη του χώρου,  που θα λειτουργήσει το Λούνα Παρκ με ακριβή 

αποτύπωση των μηχανημάτων –παιχνιδιών καθώς και με αποτύπωση των μέτρων 

πυροπροστασίας 

11. Λεπτομερή κατάλογο των μηχανημάτων-παιχνιδιών που θα εγκαταστήσει 

12. Πιστοποιητικά καταλληλότητας- εκθέσεις επιθεώρησης των παραπάνω μηχανημάτων-

παιχνιδιών. Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-

ΠΑΡΚ τα πιστοποιητικά καταλληλότητας πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.     

13. Πιστοποιητικό ISO ότι εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης που πληροί τις απαιτήσεις του 

προτύπου. 

14. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι  

προκειμένου να εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Παρκ θα 

προσκομίσει, την ημέρα εγκατάστασης του ΛΟΥΝΑ- ΠΑΡΚ, υπεύθυνη δήλωση– 

βεβαίωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από  διπλωματούχου 

μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου περί καλής λειτουργίας των μηχανημάτων του 

ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ από ηλεκτρομηχανολογικής πλευράς και ότι οι ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους ασφαλείας  

15. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι  

προκειμένου να εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Παρκ, θα 
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προσκομίσει την ημέρα εγκατάστασης του ΛΟΥΝΑ- ΠΑΡΚ, υπεύθυνη δήλωση – 

βεβαίωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, διπλωματούχου πολιτικού 

μηχανικού περί καλής εγκατάστασης,  στατικότητας και ασφαλούς λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων του Λούνα Παρκ. 

16. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής που 

να δηλώνει αν έχει μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις 

διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α΄216). 

17. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι  θα 

εγκαταστήσει  δική του παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (γεννήτρια).  

18. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 

περί λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων πυροπροστασίας και προσκόμισης σχετικής 

βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

19. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καλής εκτέλεσης όλων 

των όρων της διακήρυξης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες 

ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ 

θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις. 

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη του πλειοδότη αναδόχου και υπό την 

επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του, σύμφωνα με την HD 384/4-3-2004 οδηγία 

του ΕΛΟΤ. 

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή 

δημοπρασίας, πριν την έναρξη του Διαγωνισμού στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό 

αυτό νόμιμο πληρεξούσιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου 

Δεσκάτης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον κ .Κόγιο Ευθύμιο, τηλ. 2462351141 και στον κ. 

Γαλάνη Κων/νο, τηλ 2462351143. 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης 

 

 

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος 
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