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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
 

Ο Γήκαξρνο Γεζθάηεο  δηαθεξύζζεη όηη : 

 

ΔΚΣΙΘΔΣΑΙ ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή Γεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ρώξνπ γηα 

εγθαηάζηαζε ινύλα Παξθ από 12/6/2022 έσο 19/6/2022  θαηά ηελ εηήζηα εκπνξνπαλήγπξε   ηνπ 

Γήκνπ Γεζθάηεο  από 15/6/2022 έσο 19/6/2022. 

Η Γεκνπξαζία ζα γίλεη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζηηο 27-05-2022 ελώπηνλ Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ ε νπνία έρεη νξηζζεί κε ηελ αξηζ. 176/2021 απόθαζε ηνπ Γ..  ημέρα ΠΑΡΑΚΕΥΗ 

και ώρα 10:00 π.μ. έφς 11:00 π.μ.  

Ως όριο πρώηης προζθοράς ορίζεηαι ηο ποζό ηφν 1.500,00 €.   

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία έρνπλ όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα, ελώ 

απνθιείνληαη όζνη νθείινπλ παιαηά κηζζώκαηα. ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί θάηνρνη ή λόκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλα εθπξόζσπνη ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ θαη αδεηώλ ζεακάησλ, κε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά 

βάζεη ηνπ Ν. 2323/95 θαη ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο Κ1-1743/00. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ππνβάιινπλ ζηελ αξκόδηα επηηξνπή θάθειν κε ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά όια επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα ηξάπεδαο, γηα πνζό 

πνπ ζα είλαη ίζν κε ην δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο, ήηοι 

150,00 €, ή ιόγσ εγγπήζεσο γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ηδίνπ πνζνύ, ηα νπνία ζηνπο απνηπρόληεο επηζηξέθνληαη 

κεηά ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο ζηνλ δε ηειεπηαίν πιεηνδόηε κεηά ην ηέινο ηεο 

ζύκβαζεο θαη εθπιήξσζεο όισλ ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο.  

2.  Αμηόρξεν, θαηά ηε θξίζε ηεο επηηξνπήο, εγγπεηή, ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη 

ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ην ζπκθσλεηηθό, θαζηζηάκελνο γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο αιιειεγγύσο θαη εμ νινθιήξνπ ππεύζπλνο κεηά ηνπ 

κηζζσηνύ, παξαηηνύκελνο ησλ επεξγεηεκάησλ ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο.  

Γηα ηελ απόδεημε ηνπ αμηόρξενπ, ν εγγπεηήο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

- Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

- βεβαίσζε κε νθεηιήο από ην ηακείν ηνπ Γήκνπ 

ΑΔΑ: ΨΜΞΕΩ9Υ-Ζ2Ε



- Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα  

- Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

- Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν εγγπεηήο ζα δειώλεη όηη απνδέρεηαη 

ηνλ νξηζκό ηνπ θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο. 

3. Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ (πξόζθαην) 

4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη έιαβε γλώζε ησλ 

όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη πιήξσο.  

5. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ησλ ηδίσλ 

6. πκβόιαην αζηηθήο επζύλεο.  Ο Μηζζσηήο  είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα 

ηελ επαξθή αζθαλιζηική κάλσυη αζηηθήο επζύλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΛΟΤΝΑ-ΠΑΡΚ ζε λόκηκα ιεηηνπξγνύζα ζηελ Διιάδα αζθαιηζηηθή εηαηξεία.   

7. Έλαξμε επηηεδεύκαηνο  

8. Βεβαίσζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σακείνπ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο πεξί κε νθεηιήο ηνπ 

νπνηνπδήπνηε πνζνύ πξνο απηνύο (Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα), από ηελ νπνία λα εμάγεηαη 

όηη απηόο θαη ν εγγπεηήο ηνπ δελ είλαη νθεηιέηεο.  

9. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηνπ αλαδόρνπ .  

10. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη  

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνύλα Παξθ ζα 

πξνζθνκίζεη θάηνςε ηνπ ρώξνπ,  πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ην Λνύλα Παξθ κε αθξηβή 

απνηύπσζε ησλ κεραλεκάησλ –παηρληδηώλ θαζώο θαη κε απνηύπσζε ησλ κέηξσλ 

ππξνπξνζηαζίαο 

11. Λεπηνκεξή θαηάινγν ησλ κεραλεκάησλ-παηρληδηώλ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη 

12. Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο- εθζέζεηο επηζεώξεζεο ησλ παξαπάλσ κεραλεκάησλ-

παηρληδηώλ. Πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΛΟΤΝΑ-

ΠΑΡΚ ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρύ.     

13. Πηζηνπνηεηηθό ISO όηη εθαξκόδεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηύπνπ. 

14. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη  

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνύλα Παξθ ζα 

πξνζθνκίζεη, ηελ εκέξα εγθαηάζηαζεο ηνπ ΛΟΤΝΑ- ΠΑΡΚ, ππεύζπλε δήισζε– 

βεβαίσζε, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, από  διπλωματούχου 

μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου πεξί θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ 

ΛΟΤΝΑ-ΠΑΡΚ από ειεθηξνκεραλνινγηθήο πιεπξάο θαη όηη νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθαιείαο  

15. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη  

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνύλα Παξθ, ζα 
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πξνζθνκίζεη ηελ εκέξα εγθαηάζηαζεο ηνπ ΛΟΤΝΑ- ΠΑΡΚ, ππεύζπλε δήισζε – 

βεβαίσζε, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, διπλωματούχου πολιτικού 

μηχανικού πεξί θαιήο εγθαηάζηαζεο,  ζηαηηθόηεηαο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνύλα Παξθ. 

16. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο πνπ 

λα δειώλεη αλ έρεη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο άλσ ησλ 10 ή 15 ίππσλ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 207/1967 (Α΄216). 

17. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη  ζα 

εγθαηαζηήζεη  δηθή ηνπ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (γελλήηξηα).  

18. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

πεξί ιήςεο όισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο θαη πξνζθόκηζεο ζρεηηθήο 

βεβαίσζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. 

19. Τπεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, θαιήο εθηέιεζεο όισλ 

ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο γηα όιεο ηηο κνλάδεο 

ςπραγσγηθώλ κέζσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε λνκνζεζία θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ελώ 

ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε όιεο ηηο λόκηκεο εγθξίζεηο. 

Όιεο νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα γίλνπλ κε επζύλε ηνπ πιεηνδόηε αλαδόρνπ θαη ππό ηελ 

επίβιεςε αδεηνύρνπ ειεθηξνιόγνπ εγθαηαζηάηε ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ HD 384/4-3-2004 νδεγία 

ηνπ ΔΛΟΣ. 

 

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ νθείιεη λα δειώζεη απηό ζηελ επηηξνπή 

δεκνπξαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηάζεη γηα ην ζθνπό 

απηό λόκηκν πιεξεμνύζην. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη λα απεπζύλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ 

Γεζθάηεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηνλ θ Γαιάλε Κσλ/λν, ηει 2462351143 θαη ζηελ θ. Νηάθα 

Υξπζνύια, ηει 2462351143. 

 

 

 

 

Ο Δήμαρτος Δεζκάηης 

 

 

Κορδίλας  Δημήηριος 
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