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ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Νν 1
Γηα ηελ εθκίζζωζε ηεο ρξήζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηωλ εγθαηαζηάζεωλ
ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ Βίγιαο - Πηζνδεξίνπ
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 242/26-7-96 (ΦΔΚ 179/Α/7-9-96), θαη κεηά ηελ αξηζ.
37/15-1-2019 κε ΑΓΑ: 6ΚΣ47ΛΦ-8Ν6 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα δηελεξγεζεί θαλεξή
θαη πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζσζε ηεο ρξήζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ Βίγιαο-Πηζνδεξίνπ, γηα ρξνληθό
δηάζηεκα δύν (2) εηώλ (2019 & 2020), από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
πξνθνξηθή θαη θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο ηεο δηαθήξπμεο:
1) Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ Βίγιαο-Πηζνδεξίνπ πνπ πξόθεηηαη λα
εθκηζζσζνύλ από ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Π.Γ.Μ.), είλαη νη εμήο :
Α. ΑΝΑΒΑΣΗΡΔ
α. Παιηόο ελαέξηνο αλαβαηήξαο (κήθνπο 1400κ., θαηαζθεπήο νίθνπ
GRAFFER, κεηαθνξηθήο ηθαλόηεηαο 800 αηόκσλ/ώξα).
β. Νένο ελαέξηνο αλαβαηήξαο (κήθνπο 1800κ., θαηαζθεπήο νίθνπ
LEITNER, κεηαθνξηθήο ηθαλόηεηαο 1200 αηόκσλ/ώξα).
γ. Παιηόο ζπξόκελνο αλαβαηήξαο (κήθνπο 800κ) θαηαζθεπήο νίθνπ
LEITNER.
δ. πξόκελνο κπέηκππ ιηθη (δίπια ζην ζπξόκελν αλαβαηήξα)
Β.
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Γ.

ΥΙΟΝΟΓΙΑΓΡΟΜΟΙ (ΠΙΣΔ)
α. Αξηζηεξή πίζηα κήθνπο 2 ρικ πεξίπνπ, ραξαθηεξηζκέλε πξάζηλε κε νλνκαζία
ΑΦΡΟΓΙΣΗ.
β. Κεληξηθή πίζηα κήθνπο 1,5 ρικ πεξίπνπ, ραξαθηεξηζκέλε θόθθηλε κε νλνκαζία ΗΡΑ θαη
είλαη θσηηδόκελε.
γ. Γεμηά πίζηα κήθνπο 2,5 ρικ πεξίπνπ, ραξαθηεξηζκέλε καύξε κε νλνκαζία
ΑΡΣΔΜΙ.
δ. Πεξηθεξεηαθή δηαδξνκή(ηνπξηζηηθή) από θνξπθή κέρξη ηελ αθεηεξία κήθνπο 3 ρικ,
πεξίπνπ.
ε. Γηαδξνκή από ηε βάζε ηνπ ζπξόκελνπ κέρξη ην λέν αλαβαηήξα κήθνπο 2 ρικ.
πεξίπνπ,
ζη. Μίλη πίζηα γηα παηδηά κήθνπο 200 κέηξσλ πεξίπνπ.
ε. Γηαδξνκή από ην ηέξκα ηνπ ζπξόκελνπ κέρξη, ηελ αθεηεξία ηνπ λένπ αλαβαηήξα
κήθνπο 2,5 ρικ. πεξίπνπ.
ζ. Πίζηα Πηζνδεξίνπ κήθνπο 2,5 ρηι. πεξίπνπ.

Γ) Σν Γηνηθεηήξην πιελ ησλ ρώξσλ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ζηνλ Γαζηθό
πλεηαηξηζκό Πηζνδεξίνπ (ηζόγεην) θαη απηώλ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί
ζηνλ .Ο.Υ. Φιώξηλαο (κέξνο ηνπ ηζνγείνπ θαη ηνπ ππνγείνπ) κε ηνλ όξν
ηεο ππνρξεσηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, σο
θαθέ εζηηαηόξην ηνπ εληαίνπ ρώξνπ ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ.
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2) Η πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ζα είλαη πξνθνξηθή θαη θαλεξή θαη ζα γίλεη ζηηο 11-2-2019
εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10.00 π.κ. (θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ από 09.00 έωο 10.00 π.κ.),
ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο πνπ έρεη νξηζηεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ
ηνπ εκηώξνθνπ ηνπ θηηξίνπ ηεο Π.Δ. Φιώξηλαο.
3) Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:
Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζε θιεηζηό θάθειν ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) Πηζηνπνηεηηθό Πνηληθνύ Μεηξώνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ (ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, ή
ηνπ Πξνέδξνπ θαζώο θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηνπ Ν.Π.ΙΓ.).
β) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζώπεζεο
γ) Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε πηώρεπζεο
δ) Τπεύζπλε δήισζε όηη έρνπλ πιήξε γλώζε ησλ όξσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ πνπ
αθνξνύλ ηελ παξνύζα δεκνπξαζία, ηνπ νπνίνπο απνδέρνληαη πιήξσο αλεπηθπιάθησο.
ε) Τπεύζπλε δήισζε όπνπ ν ελδηαθεξόκελνο ζα δειώλεη ζπγθεθξηκέλα ηελ εκπεηξία ηνπ ζε
ζρέζε κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ ρηνλνδξνκηθώλ θέληξσλ.
εκεηώλεηαη όηη κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή άιια δηθαηνινγεηηθά
απνδεηθλύνπλ όηη ν ελδηαθεξόκελνο δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία.
ζη) Αλ θάπνηνο ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκό θάπνηνπ άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, παξνπζηάδνληαο ζρεηηθό λόκηκν πιεξεμνύζην έγγξαθν, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη
όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.
4) Η ρξνληθή πεξίνδνο ηεο εθκίζζσζεο θαζνξίδεηαη γηα ρξνληθό, από ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ύκβαζεο έσο 31-12-2020.
5) Σν ειάρηζην κίζζσκα, σο ηηκή εθθίλεζεο ζηε δεκνπξαζία, γηα ηελ παξαπάλσ ρξνληθή
πεξίνδν, νξίδεηαη ζην πνζό ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ επξώ (40.000,00 €), ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί ην
50% κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη έσο 29-3-2019, ήηνη είθνζη ρηιηάδεο επξώ (20.000,00 €) θαη ην
νπ
ππόινηπν 50% ζα θαηαηεζεί κε ηελ έλαξμε ηνπ 2 έηνπο ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη 15-1-2020.
6) Η εγγύεζε πκκεηνρήο ζηνλ ελ ιόγσ πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό, νξίδεηαη ζην 10 % ηνπ
ειάρηζηνπ ηηκήκαηνο, δειαδή ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξώ (4.000,00 €) θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή
θαηά ηελ ώξα ηεο δεκνπξαζίαο.

7) Η εγγπεηηθή επηζηνιή Καιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζην 10 % επί ηνπ επηηεπρζέληνο
κηζζώκαηνο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηόζν ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ηωλ πξνζεζκηώλ πνπ νξίδνληαη ζηε
δηαθήξπμε θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο, όζν θαη ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηωλ όξωλ ηεο ζύκβαζεο.
Πξηλ ηελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο ν κηζζωηήο ζα πξνζθνκίδεη ζηελ
ππεξεζία, ην βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ηνπο εμνθιεκέλνπο ινγαξηαζκνύο ΟΚΩ θαη ην πξαθηηθό
παξαιαβήο ηωλ κηζζωκέλωλ εγθαηαζηάζεωλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζή ηνπο.
8) Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Υ.Κ. (ΓΔΗ, λεξό, ηέιε θαη ινηπέο δαπάλεο), ζπληήξεζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ απηνύ, ηεο αζθάιηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ
θαη ηεο ακνηβήο απηνύ θαζώο θαη ηεο έθδνζεο ηνπ εηδηθνύ ζήκαηνο ηνπ ΔΟΣ., ζα βαξύλνπλ ην κηζζσηή,
ν νπνίνο ακέζωο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο κεξηκλά γηα αιιαγή ζην όλνκά ηνπ ηεο
ρξήζεο ηωλ ππεξεζηώλ ηεο ΓΔΗ, ηνπ λεξνύ, ηωλ δεκνηηθώλ ηειώλ θαη όπνηωλ άιιωλ
δαπαλώλ απαηηείηαη.
9) ηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα λνκίκσο
εθπξνζσπνύκελα, ελώζεηο πξνζώπσλ ή Κ/Ξεο, ηα νπνία γηα λα ιάβνπλ κέξνο πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ νη εθπξόζσπνί ηνπο θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα (θαηαζηαηηθά, εμνπζηνδνηήζεηο
θιπ). Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο εθείλσλ πνπ έρνπλ επηδείμεη θαηά ην παξειζόλ αληηζπκβαηηθή
ζπκπεξηθνξά ζε δηαγσληζκνύο πνπ είρε εθηειέζεη ε πξώελ Ν.Α. Φιώξηλαο ή ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο- Π.Δ. Φιώξηλαο.
10) Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάζεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνύ θαη εγγπεηή γηα ηελ ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάιεςε εθ
κέξνπο ηνπ εηο νιόθιεξν ηεο επζύλεο εθπιήξσζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο κε ηελ ππνγξαθή απηήο.
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11) Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο νθείιεη λα δηαηεξεί ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα όξηα ησλ αθηλήησλ ζηελ
θαηάζηαζε πνπ ηα παξέιαβε θαη λα ηα παξαδώζεη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε. Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Υ.Κ..
12) Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο νθείιεη λα πξνζιάβεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθό πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Κ., ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Έλαο εμ απηώλ
ζα πξέπεη λα έρεη πηπρίν Μεραλνιόγνπ Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ Π.Δ. ή Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ ΠΔ
ή Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ ΠΔ, πνπ ζα νξηζηεί ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ν νπνίνο
ζα ππνγξάθεη βηβιίν ζπληήξεζεο ην νπνίν θαη ζα παξαδίδεη ζηε ιήμε ηεο ύκβαζεο.
Η επζύλε, ε θξνληίδα θαη ε δαπάλε ηεο αζθάιεηαο ησλ εθκηζζσζέλησλ εγθαηαζηάζεσλ,
ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εξγάδεηαη ζε απηέο θαη ησλ επηζθεπηώλ-πειαηώλ, αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ
Μηζζσηή, ν νπνίνο πξέπεη λα πξνβεί ζηελ αζθάιηζε από αμηόπηζηε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηόζν ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, όζν θαη ησλ πξνζώπσλ, ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ επηζθεπηώλ, έλαληη θάζε
αζθαιηζηένπ θηλδύλνπ (ελδεηθηηθά πάζεο θύζεσο αηπρήκαηα, θινπή, απώιεηα, θσηηά, θαηξηθά
θαηλόκελα, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θ.ι.π).
ρέδην αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζα θαηαηίζεηαη πξηλ ηε ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο.
Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο νπδεκία επζύλε θέξεη, νύηε επηβαξύλεηαη κε νπνηαδήπνηε
δαπάλε, νύηε έρεη αζηηθή ή πνηληθή επζύλε, αλ ν Μηζζσηήο δελ έρεη ιάβεη όια ηα αλαγθαία θαη
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζα
εθκηζζσζνύλ κε ηελ ζύκβαζε, ηόζν γηα ηπρόλ δπζάξεζην ζπκβάλ πξνζώπσλ (ζάλαηνο-ηξαπκαηηζκόο
-αηύρεκα), όζν θαη γηα πξόθιεζε πιηθώλ δεκηώλ θαη θζνξώλ, ιόγσ ηεο θαθήο ρξήζεο ή παξάιεηςεο ή
κε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ ελ ιόγσ εγθαηαζηάζεσλ ζην ρώξν ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ
Βίγιαο Πηζνδεξίνπ.
13) Να επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή αγώλσλ θαζώο θαη ηελ ειεύζεξε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ από
κέιε ηνπ .Ο.Υ. Φιώξηλαο, ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο κε απηόλ. Δπίζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εθνδηάζεη κε πελήληα (50) θάξηεο
ειεπζέξαο ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο αζιεηέο ηνπ Αζιεηηθνύ Οκίινπ Φιώξηλαο (Α.Ο.Φ.) θαζώο
θαη ηνπο πξνπνλεηέο απηώλ.
14) Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο
εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνύ ίζνπ κε ην 10% ηνπ θαηαθπξσζέληνο ηηκήκαηνο, γηα ηελ πηζηή ηήξεζε θαη
δηαζθάιηζε όισλ αλεμαξηήησο ησλ άξζξσλ ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή
ελεκεξόηεηα.
15) Οπνηαδήπνηε εξγαζία αλαβάζκηζεο ή επέθηαζεο ηνπ Υ.Κ. γίλεη από ην κηζζσηή κε δηθέο ηνπ
δαπάλεο, ζα πξέπεη λα ηύρεη αξρηθά ηεο έγθξηζεο ηεο Π.Γ.Μ. θαη θαηόπηλ όισλ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ,
πνπ ζα απαηηεζεί γη απηή. Μεηά ην πέξαο ηεο κίζζσζεο ζα παξακείλνπλ πξνο όθεινο ηεο Π.Γ.Μ..
16) Γηα ηα πξνγξακκαηηζκέλα ζην Υ.Κ. έξγα ηεο Π.Γ.Μ. σο πξνο ηελ αλαβάζκηζε ή επέθηαζε
ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηνύ, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα απνδερζεί απηά κε ηνλ όξν λα γίλνπλ ζε
ρξόλν πνπ δελ ζα ζπκπίπηεη κε ηε ρηνλνδξνκηθή πεξίνδν.
17) Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ζησπεξή αλακίζζσζε θαη ε ππεθκίζζσζε. Με ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ
ηεο ζύκβαζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ακέζσο ρσξίο θακία άιιε
όριεζε.
Γηα ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζζεί θαη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ ηεο Π.Δ. Φιώξηλαο –
Σκήκα Πξνκεζεηώλ, ηειέθσλν 2385350504 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, όπνπ κπνξνύλ λα
ιάβνπλ γλώζε θαη ηνπ ζρεδίνπ ζύκβαζεο πνπ έρεη θαηαξηηζζεί.
Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS KARYPIDIS
Ημερομηνία: 2019.01.31 10:55:42 EET
ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΑΡΤΠΙΓΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΊΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

Φιώξηλα
- 1 - 2019
Αξηζκ. Πξωη:

ΤΜΒΑΗ
Γηα ηε κίζζωζε δύν ελαέξηωλ αλαβαηήξωλ, ελόο ζπξόκελνπ αλαβαηήξα, ελόο ζπξόκελνπ
κπέηκππ ιίθη, ελόο ρηνλνζηξωηήξα, νθηώ (8) ρηνλνδηαδξόκωλ, θαη ρώξωλ ηνπ θηηξίνπ ηνπ
Γηνηθεηεξίνπ ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ Βίγιαο Πηζνδεξίνπ, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν
ε

από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2020.

ηε

Φιώξηλα

ζήκεξα

ηελ

…..

……………….

2019,

εκέξα

…………………. θαη ώξα 10.00, ζην Κηίξην ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Φιώξηλαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη:
1) Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ (Π.Γ.Μ.), πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από
ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θ. Θεόδωξνο Καξππίδεο, θάηνηθν Κνδάλεο, πνπ ζηε ζπλέρεηα
ζα αλαθέξεηαη ζαλ εθκηζζώηξηα,
2)

Η ……. κε ηελ επσλπκία «…………………………» πνπ εδξεύεη ζηε ……………… θαη

εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ θ. …………………. ηνπ …………………….., θάηνηθν Φιώξηλαο,
πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο Μηζζώηξηα.
3) Ο …………………………. πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο Δγγπεηήο, ζπκθσλήζακε θαη
ζπλαπνδερζήθακε ηα παξαθάησ.
Μεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ………………. Γηαγσληζκ…… γηα ηελ εθκίζζσζε ηεο ρξήζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ Βίγιαο-Πηζνδεξίνπ γηα ην
ε

ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2020,
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Π.Γ.Μ. κε ηελ κε αξηζκό …../ …. – …. - 2018 απόθαζή ηεο,
απνθάζηζε ηελ …………………….αλάζεζε ……………………….. ζηε δεύηεξε ζπκβαιιόκελε
κηζζώηξηα ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ Βίγιαοε

Πηζνδεξίνπ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κέρξη ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2020, ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη ζπκθσλίεο.
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ΑΡΘΡΟ 1°
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΘΔΝΣΩΝ ΑΝΑΒΑΣΗΡΩΝ-Υ Ι Ο Ν Ο Γ Ι Α Γ Ρ Ο Μ Ω Ν Μ ΗΥΑΝΗΜ ΑΣ ΩΝ
Οη αλαβαηήξεο, νη ρηνλνδηάδξνκνη, ηα κεραλήκαηα, νη ρώξνη ζηάζκεπζεο θ αη νη ρώξνη
ηνπ Γηνηθεηεξίνπ

πνπ απνηεινύλ

ηηο

εγθαηαζηάζεηο

ηνπ

Υηνλνδξνκηθνύ

Κέληξνπ πνπ

εθκηζζώλνληαη ζην Μηζζσηή κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε κίζζσζεο πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα
απνθαινύληαη ζπλνιηθά σο εγθαηαζηάζεηο, είλαη νη εμήο:
1.
ΑΝΑΒΑΣΗΡΔ
Α. Παιηόο ελαέξηνο αλαβαηήξαο (κήθνπο 1400κ., θαηαζθεπήο νίθνπ
GRAFFER, κεηαθνξηθήο ηθαλόηεηαο 800 αηόκσλ/ώξα).
Β. Νένο ελαέξηνο αλαβαηήξαο (κήθνπο 1800κ., θαηαζθεπήο νίθνπ
LEITNER, κεηαθνξηθήο ηθαλόηεηαο 1200 αηόκσλ/ώξα).
Γ. Παιηόο ζπξόκελνο αλαβαηήξαο (κήθνπο 800κ) θαηαζθεπήο νίθνπ
LEITNER.
Γ. πξόκελν κπέηκππ ιηθη (δίπια ζην ζπξόκελν αλαβαηήξα) 2.

Έλαο ρηνλνζηξωηήξαο PRINOTH T4

3.

ΥΙΟΝΟΓΙΑΓΡΟΜΟΙ (ΠΙΣΔ)

Α. Αξηζηεξή πίζηα κήθνπο 2 ρικ πεξίπνπ, ραξαθηεξηζκέλε πξάζηλε κε νλνκαζία ΑΦΡΟΓΙΣΗ.
Β. Κεληξηθή πίζηα κήθνπο 1,5 ρικ πεξίπνπ, ραξαθηεξηζκέλε θόθθηλε κε νλνκαζία ΗΡΑ θαη είλαη
θσηηδόκελε.
Γ. Γεμηά πίζηα κήθνπο 2,5 ρικ πεξίπνπ, ραξαθηεξηζκέλε καύξε κε νλνκαζία ΑΡΣΔΜΙ.
Γ. Πεξηθεξεηαθή δηαδξνκή(ηνπξηζηηθή) από θνξπθή κέρξη ηελ αθεηεξία κήθνπο 3 ρικ, πεξίπνπ.
Δ. Γηαδξνκή από ηε βάζε ηνπ ζπξόκελνπ κέρξη ην λέν αλαβαηήξα κήθνπο 2 ρικ. πεξίπνπ,
Σ. Μίλη πίζηα γηα παηδηά κήθνπο 200 κέηξσλ πεξίπνπ.
Η. Γηαδξνκή από ην ηέξκα ηνπ ζπξόκελνπ κέρξη, ηελ αθεηεξία ηνπ λένπαλαβαηήξα κήθνπο 2,5 ρικ.
πεξίπνπ.
Θ. Πίζηα Πηζνδεξίνπ κήθνπο 2,5 ρηι. πεξίπνπ.
4) ΓΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ
Σν θηίξην ηνπ Γηνηθεηεξίνπ κε εμαίξεζε ηνλ ρώξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί ζηνλ Γαζηθό πλεηαηξηζκό
Πηζνδεξίνπ θαη ηνπο παξαθάησ ρώξνπο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ζηνλ .Ο.Υ. Φιώξηλαο, ήηνη από ην
ν
ππόγεην νη κε αξηζκνύο 1, 2 θαη 6 ρώξνη, από ην ηζόγεην νη κε αξηζκνύο 3 θαη 4 ρώξνη θαη από ηνλ 1
όξνθν νη ηνπαιέηεο κε αξηζκό 5 πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη από ηνλ κηζζσηή, όπσο απηνί
εκθαλίδνληαη ζηα ζπλεκκέλα ζρεδηαγξάκκαηα θάηνςεο ησλ νξόθσλ.
Δπίζεο ζηνλ κε αξηζκό 7
ρώξν ζηέγαζεο νρεκάησλ ηνπ ππνγείνπ ππνρξεσηηθά ζα ζηαζκεύεη θαη ν ρηνλνζηξσηήξαο ηεο Π.Δ.
Φιώξηλαο.

Όιεο νη παξαπάλω εγθαηαζηάζεηο είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Πξηλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ε
κηζζώηξηα νθείιεη λα πξνβεί ζε επηζεώξεζε θαη ζπληήξεζή ηνπο. Σπρόλ βιάβεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο ή θαηά ηελ πξώηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, βαξύλνπλ εμ’ νινθιήξνπ απηή.
Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ε κηζζώηξηα ππνρξενύηαη ζηε ζπληήξεζε όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ
θαη ζηε πξνζθόκηζε εγγξάθνπ πηζηνπνίεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Καηά ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή
απηώλ ζα ζπληαρζεί ζρεηηθό πξσηόθνιιν.

ΑΡΘΡΟ 2°
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ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ - ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Η Μηζζώηξηα αλαιακβάλεη πιήξωο, από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο,
ηελ ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία όιωλ ηωλ εθκηζζωζέληωλ εγθαηαζηάζεωλ, θαηά ηα νξηδόκελα
από ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί ρηνλνδξνκηθώλ Κέληξωλ θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπξηζηηθώλ
αλαβαηήξωλ θαη ηωλ παξαθάηω Τπνπξγηθώλ Απνθάζεωλ, ήηνη: Αξηζ. Τπνπξγ. Απνθ.
Σ/10.004/1-10-2002 (ΦΔΚ 1339/16-10-2002 ΣΔΤΥΟ Β), Αξηζ. Τπνπξγ. Απνθ. Σ/6886/4-7-2003
(ΦΔΚ 959/11-7-2003 ΣΔΤΥΟ Β), Αξηζ. Τπνπξγ. Απνθ. Σ/11754/6-10-2003(ΦΔΚ 1536/17-10-2003
ΣΔΤΥΟ Β) θαζώο θαη λα ζπκκνξθώλεηαη ζε θάζε αιιαγή ηνπο.
Η κηζζώηξηα νθείιεη λα πξνζιάβεη ην απαηηνύκελν θα η θαηάιιειν πξνζσπηθό γηα
ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Κ., ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Έλαο εμ απηώλ ζα
πξέπεη λα έρεη πηπρίν Μεραλνιόγνπ Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ Π.Δ. ή Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ ΠΔ ή
Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ ΠΔ, πνπ ζα νξηζηεί ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνλ
νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη εληόο δύν εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζηελ εθκηζζώηξηα. Ο
ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο ηωλ εγθαηαζηάζεωλ ζα ππνγξάθεη βηβιίν ζπληήξεζεο ην νπνίν θαη ζα
παξαδίδεη ζηε ιήμε ηεο ύκβαζεο. Ο ππεύζπλνο ζα είλαη αξκόδηνο γηα ηελ παξαιαβή όισλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Υ.Κ., ππνγξάθνληαο θαη απηόο ην πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο θαζώο
θαη γηα ηελ παξάδνζε απηώλ κεηά ηε ιήμε ηεο παξνύζαο, ζηελ θαιή θαηάζηαζε πνπ
παξαιακβάλνληαη.
Όια ηα έμνδα - ηέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ιεηηνπξγία ησλ ελ ιόγσ
εγθαηαζηάζεσλ, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ην Μηζζσηή. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο δαπάλεο γηα ην
Δηδηθό ήκα ιεηηνπξγίαο, ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί καδί κε ηηο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνύλ, ηηο δαπάλεο γηα θαύζηκα θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηα ηέιε θαη
ηνπο πάζεο θύζεσο θόξνπο, θαζώο θαη δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζή ηνπο ηόζν θαηά
ηελ έλαξμε όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζνύλ ζε άξηζηε
θαηάζηαζε ζην ηέινο ηεο ζύκβαζεο. Ο αλάδνρνο ακέζωο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο
κεξηκλά γηα αιιαγή ζην όλνκά ηνπ ηεο ρξήζεο ηωλ ππεξεζηώλ ηεο ΓΔΗ, ηνπ λεξνύ, ηωλ
δεκνηηθώλ ηειώλ θαη όπνηωλ άιιωλ δαπαλώλ απαηηείηαη.
Η επζύλε, ε θξνληίδα θαη ε δαπάλε ηεο αζθάιεηαο ησλ εθκηζζσζέλησλ εγθαηαζηάζεσλ,
ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εξγάδεηαη ζε απηέο θαη ησλ επηζθεπηώλ-πειαηώλ, αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ
κηζζώηξηα, ε νπνία πξέπεη λα πξνβεί ζηελ αζθάιηζε από αμηόπηζηε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηόζν ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, όζν θαη ησλ πξνζώπσλ, πξνζσπηθνύ θαη επηζθεπηώλ, έλαληη θάζε αζθαιηζηένπ
θηλδύλνπ (ελδεηθηηθά πάζεο θύζεσο αηπρήκαηα, θινπή, απώιεηα, θσηηά, θαηξηθά θαηλόκελα,
ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θ.ι.π).
Η κηζζώηξηα είλαη ππνρξεσκέλε λα ιεηηνπξγήζεη θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο σο θαθέ
εζηηαηόξην ηνλ εληαίν ρώξν ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ δηνηθεηεξίνπ. Η πιεκκειήο ιεηηνπξγία απηνύ ή ε
απαμίσζε απηνύ, ζε πεξίπησζε πνπ ζα θαζηζηνύλ απηό κε αληαγσληζηηθό πξνο ηνπο ήδε ππάξρνληεο
ζηελ πεξηνρή ρώξνπο εζηίαζεο θαη θαθέ, ζα απνηειεί ιόγν αθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ζα ηύρνπλ
εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 13 ηεο παξνύζεο
Η Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο νπδεκία επζύλε θέξεη, νύηε επηβαξύλεηαη κε νπνηαδήπνηε
δαπάλε, νύηε έρεη αζηηθή ή πνηληθή επζύλε, αλ ε Μηζζώηξηα δελ έρεη ιάβεη όια ηα αλαγθαία θαη
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ
εθκηζζσζεί κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε, ηόζν γηα ηπρόλ δπζάξεζην ζπκβάλ πξνζώπσλ (ζάλαηνοηξαπκαηηζκόο -αηύρεκα), όζν θαη γηα πξόθιεζε πιηθώλ δεκηώλ θαη θζνξώλ, ιόγσ ηεο θαθήο ρξήζεο
ή παξάι εηςεο ή κε ζπληήξεζεο θ αη επηζθ επήο ησλ ελ ι όγ σ εγθαηαζηάζεσλ ζην ρώξν
ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ Βίγιαο Πηζνδεξίνπ.
ΑΡΘΡΟ 3°
ΔΙΓΙΚΟ ΗΜΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ-ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ-ΤΝΣΗΡΗΔΙ - ΩΡΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
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Η

Μηζζώηξηα είλαη ππνρξενύκελε λα ππνβάιεη άκεζα θάθειν κε όια ηα πξνβιεπόκελα

δηθαηνινγεηηθά ζηνλ Δ.Ο.Σ. γηα ηε ρνξήγεζε από ηνλ ηειεπηαίν, εληόο επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο,
ηνπ Δηδηθνύ ήκαηνο ιεηηνπξγίαο ζην ρηνλνδξνκηθό Κέληξν Βίγιαο Πηζνδεξίνπ, ώζηε ην Υηνλνδξνκηθό
Κέληξν λα είλαη έηνηκν λα ιεηηνπξγήζεη. Όια ηα έμνδα γηα ηελ απόθηεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ Δηδηθνύ
ήκαηνο ιεηηνπξγίαο βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά απηή.
Γηα ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό θαζώο θαη γηα ηηο ζπληεξήζεηο ησλ αλαβαηήξσλ πξέπεη λα
αθνινπζνύληαη ηα πξνβιεπόκελα από ηελ θείκελε λνκνζεζία.

Η επηκειέζηαηε ζπληήξεζε ηνπ

εθκηζζσκέλνπ εμνπιηζκνύ θαη ε απνθαηάζηαζε όισλ ησλ απσιεηώλ θαη βιαβώλ ηνπ, θαζώο
επίζεο θαη ηπρόλ αμηώζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ή θαη ησλ επηζθεπηώλ, βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηελ
Μηζζώηξηα γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ θαη ε ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ, θαζνξίδεηαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Π.Γ.Μ. θαη αλαθνηλώλεηαη πξνο ην θνηλό κε επζύλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηεο κηζζώηξηαο.
ΑΡΘΡΟ 4° ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η Μηζζώηξηα είλαη ππνρξεσκέλε λα ιεηηνπξγεί ην ζύλνιν ησλ εθκηζζσζέλησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζπκκνξθνύκελε κε ηα
πξνβιεπόκελα από ηελ θείκελε λνκνζεζία.

ΑΡΘΡΟ 5° ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΔΚΜΙΘΩΣΗ
Η Μηζζώηξηα ππνρξενύηαη λα παξαρσξεί δσξεάλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηελ εθκηζζώηξηα δύν
θνξέο ην ρξόλν γηα ηε δηεμαγσγή εθδειώζεσλ δηάξθεηαο ην πνιύ 2 εκεξώλ ηελ θάζε θνξά - Η
εθκηζζώηξηα ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ην κηζζσηή γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο
λσξίηεξα.

ΑΡΘΡΟ 6°
ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ -.Ο.Υ.
Με ηελ παξνύζα ζύκβαζε ε Μηζζώηξηα ππνρξενύηαη;
Α. Να παξαρσξεί δσξεάλ ηελ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηαδξόκσλ,
όπσο θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπο (πάηεκα) γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή
Δζληθώλ θαη

Γηεζλώλ αγώλσλ ρηνλνδξνκίαο. Οη αζιεηέο, νη πξνπνλεηέο θαη νη ζπλνδνί

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο εγθαηαζηάζεηο δσξεάλ. Δπίζεο νθείιεη λα ζπλδξάκεη ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ
αγώλσλ. Ο δηνξγαλσηήο ησλ αγώλσλ ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη απηή, ηνπιάρηζηνλ 8 εκέξεο
λσξίηεξα γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ.
Β. Να επηηξέπεη δσξεάλ ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ ζηνπο
αζιεηέο θαη ην Γ._ ηνπ .Ο.Υ Φιώξηλαο, νη νπνίνη νθείινπλ λα επηδεηθλύνπλ ηελ ηαπηόηεηα κέινπο
ζηνλ εθάζηνηε ππεύζπλν ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ. Οη πίζηεο πξνπόλεζεο ζα επηιέγνληαη (κε
ράξαμε θαη ζήκαλζε) από ηνπο αξκόδηνπο πξνπνλεηέο απηώλ, ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ ηδηαίηεξα ηα αββαηνθύξηαθα θαη ηηο αξγίεο θαη θαηόπηλ
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ζπλελλόεζεο κε ηε κηζζώηξηα θαη ηελ Δθκηζζώηξηα. Η ιεινγηζκέλε ρξήζε απηνύ ηνπ
δηθαηώκαηνο είλαη δεδνκέλε.
Γ. Γηα ηα κέιε ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Υηνλνδξνκίαο (Δ.Ο.Υ.), ηα νπνία ζα επηδεηθλύνπλ ηελ
αλάινγε θάξηα-κέινπο (αζιεηέο – θπηώξην – πξνπνλεηέο), ε ηηκή ησλ θαξηώλ ρξήζεο ησλ αλαβαηήξσλ ζα
είλαη ζην ήκηζπ ηεο θαλνληθήο ηηκήο.

ΑΡΘΡΟ 7°
ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΚΜΙΘΩΜΔΝΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Όζεο παξεκβάζεηο γίλνπλ από ηελ πιεπξά ηεο κηζζώηξηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
παξνύζαο
ζύκβαζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ εθκηζζσζέλησλ εγθαηαζηάζεσλ ή γηα
νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν, ζα γίλνληαη πάληνηε θαηόπηλ έγγξαθήο αδείαο ηεο Π.Γ.Μ. θαη ζα
πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζε απηή ζην ηέινο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο θακία αληίξξεζε ή απαίηεζε
γηα απνδεκίσζε από ηελ πιεπξά ηεο.

ΑΡΘΡΟ 8°
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απαγνξεύεηαη απζηεξά, κε πνηλή έμσζεο-έθπησζεο, από ηελ πιεπξά ηεο Μηζζώηξηαο,
νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζα πξνθαινύζε πάζεο θύζεσο βιάβεο ζην νηθνζύζηεκα ηεο
πεξηνρήο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηελ απνθνκηδή, απνζήθεπζε θαη
δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ, ώζηε ε όιε δηαδηθαζία λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο
λόκνπο θαη δηαηάμεηο θαη ρσξίο ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.

ΑΡΘΡΟ 9°
ΠΡΟΒΟΛΗ - ΥΟΡΗΓΙΑ
Η δηαθήκηζε θαη ε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ Βίγιαο Πηζνδεξίνπ,
ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό είλαη επηζπκεηή από ηελ πιεπξά ηεο κηζζώηξηαο, ππό
ηελ αίξεζε όηη ην ζρεηηθό δηαθεκηζηηθό πιηθό (έληππν-νπηηθναθνπζηηθό) πξηλ από ηε ρξήζε
ηνπ ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη από ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Φι ώξηλαο. Η Π .Γ .Μ . δύλαηαη
λα ρξεζηκνπνηεί ην όλνκα ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ Βίγιαο Πηζνδεξίνπ, ησλ όπνησλ
ζεκάησλ ηνπ θαζώο θαη εηθόλεο ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 10°
ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Η δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ
ε

ππνγξαθή ηεο παξνύζεο ύκβαζεο έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2020.
ΑΡΘΡΟ 11°
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Σν εηήζην κίζζσκα πνπ πξνέθπςε από ηε δηαδηθαζία ηεο Γεκνπξαζίαο θαη είλαη αληηθείκελν ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο, νξίδεηαη ζην πνζό ησλ …………………….. επξώ (……………… €) γηα ην 2019 θαη
……………. επξώ (…………………… €) γηα ην 2020, ηα νπνία ζα θαηαβιεζνύλ εθάπαμ ζηελ

9
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Φιώξηλαο ε πξώηε δόζε από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο θαη έσο 29-3-2019 θαη
ε δεύηεξε δόζε κέρξη 15-1-2020.
ε πεξίπησζε άξλεζεο ή αδπλακίαο πιεξσκήο από κέξνπο ηεο Μηζζώηξηαο,
εθαξκόδνληαη νη πξνβιεπόκελεο ζπλέπεηεο από ηελ παξνύζ α ζύκβαζε γηα θαθή εθηέιεζή
ηεο.
Ο

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΓΓΤΟΓΟΙΔ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ε κηζζώηξηα θαηέζεζε ηελ κε αξηζ.
……………………..………………………………..

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πνζνύ

…………………………………… επξώ (………………… €) γηα ην έηνο 201…, ηεο ………………………..,
Καηάζηεκα ……………… θαη κε εκεξνκελία έθδνζεο …………………………………., απεπζπλόκελε
ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζηηθό όξν γη΄ απηή, γηα ηε δηαζθάιηζε
όισλ αλεμαξηήησο ησλ άξζξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηεο. Σν ίδην πνζό ζα
θαηαζέζεη αξρέο ηνπ 2020 θαη έσο 15-1-2020. ε πεξίπησζε θαθήο εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο ζα θαηαζηεί άθπξε ε παξνύζα ζύκβαζε θαη ζα πξνθαιέζεη θαηάπησζε ηεο ελ ιόγσ
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππέξ ηεο Π.Γ.Μ.

Πξηλ τελ επηστξνυή τεο εγγπετηθήο θαιήο εθτέιεσεο ν κησζωτήο ζα πξνσθνκίδεη στελ
ππεξεσία, τν βηβιίν σπλτήξεσεο θαη τνπο εμνυιεκέλνπο ινγαξηασκνύο ΟΚΩ θαη τν πξαθτηθό
παξαιαβήο τωλ κησζωκέλωλ εγθαταστάσεωλ γηα τελ θαιή θατάστασή τνπο.

ΑΡΘΡΟ 13°
ΚΑΚΗ ΔΚΣΔΛΔΗ-ΚΤΡΩΔΙ
Η παξαβίαζε

νπνηνπδήπνηε από ηα άξζξα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο εθηόο από ηηο

ζπλέπεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 12° άξζξν, ζα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ άκεζε αθύξσζή ηεο θαη ηνλ άκεζν
ηεξκαηηζκό θάζε δξαζηεξηόηεηαο ηεο κηζζώηξηαο θαη ηελ απνρώξεζή ηεο από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ Βίγιαο Πηζνδεξίνπ. Η Π.Γ.Μ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη πξόζζεηε
απνδεκίσζε, πέξαλ ηνπ ύςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, γηα πιηθή ή εζηθή βιάβε.
ε

πεξίπησζε

ππαλαρώξεζεο,

θαηαγγειίαο

ηεο

ζύκβαζεο

θαη απνρώξεζεο ηεο

κηζζώηξηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ππνρξενύηαη απηή λα θαηαβάιεη νιόθιεξν ην
ηίκεκα ηεο ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 14°
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΓΓΤΗΣΗ
Ο εγγπεηήο αλαιακβάλεη, ρσξίο θακία επηθύιαμε, όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηεο Μηζζώηξηαο πνπ
απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε.

ΑΡΘΡΟ 15°
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ζησπεξή αλακίζζσζε, ε ππνκίζζσζε θαη ε παξαρώξεζε ζε
ηξίηνπο. Με ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο ζύκβαζεο ε κηζζώηξηα ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηηο
εγθαηαζηάζεηο ακέζσο θαη απξνθαζίζησο.
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ε πεξίπησζε πνπ ε έδξα ηεο Μηζζώηξηαο κεηαθεξζεί εθηόο ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο, ηόηε
είλαη ππνρξεσκέλε λα δηνξίζεη λόκηκν αληηπξόζσπν θαη αληίθιεηό ηεο ζηε Φιώξηλα πξνο ηνλ
νπνίν ζα γίλνληαη νη επηδόζεηο θαη νη θνηλνπνηήζεηο θάζε είδνπο εγγξάθνπ.
Γηα θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε, αξκόδηα γηα ηελ επίιπζε ηεο
είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Φιώξηλαο.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Γηα ηε κηζζώηξηα

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ

ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΑΡΤΠΙΓΗ

Ο Δγγπεηήο

