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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Νο 9 

 

Για την εκµίσθωση της χρήσης και Εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων 

του Χιονοδροµικού Κέντρου Βίγλας - Πισοδερίου 
 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Π.∆. 242/26-7-96  (ΦΕΚ 179/Α/7-9-96),  και µετά την αριθ. 1488/28-
9-2021 µε Α∆Α: Ψ9ΘΚ7ΛΨ-3ΗΩ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής θα διενεργηθεί  φανερή και 
προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση της χρήσης και εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων 
του Χιονοδροµικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, από την υπογραφή της 
σύµβασης. 

 
 Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συµµετάσχουν στην προφορική και 
φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, σύµφωνα µε τους  παρακάτω όρους της διακήρυξης:  
 

1) Οι εγκαταστάσεις του Χιονοδροµικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου που πρόκειται να εκµισθωθούν 
από την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (Π.∆.Μ.), είναι οι εξής :  

Α.  ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ 

α. Παλιός  εναέριος  αναβατήρας (µήκους   1400µ.,  κατασκευής  οίκου 
GRAFFER,   µεταφορικής   ικανότητας  800   ατόµων/ώρα). 

β. Νέος   εναέριος   αναβατήρας (µήκους   1800µ.,   κατασκευής   οίκου 
LEITNER,   µεταφορικής   ικανότητας   1200   ατόµων/ώρα). 

γ. Παλιός  συρόµενος  αναβατήρας (µήκους 800µ)  κατασκευής οίκου 
LEITNER. 

δ.  Συρόµενος µπέιµπυ λιφτ (δίπλα στο συρόµενο αναβατήρα) 
 
Β.    Ένας χιονοστρωτήρας PRINOTH T4 
 
Γ.     ΧΙΟΝΟ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ (ΠΙΣΤΕΣ) 

 

α. Αριστερή πίστα µήκους 2 χλµ περίπου, χαρακτηρισµένη πράσινη µε ονοµασία 

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ. 

β. Κεντρική πίστα µήκους 1,5 χλµ περίπου, χαρακτηρισµένη κόκκινη µε ονοµασία ΗΡΑ και είναι 
φωτιζόµενη. 
γ.  ∆εξιά πίστα µήκους 2,5 χλµ περίπου, χαρακτηρισµένη µαύρη  µε ονοµασία ΑΡΤΕΜΙΣ. 

δ.  Περιφερειακή διαδροµή(τουριστική) από κορυφή µέχρι την αφετηρία µήκους 3 χλµ, περίπου. 

ε.  ∆ιαδροµή  από τη  βάση του συρόµενου µέχρι το νέο αναβατήρα µήκους 2 χλµ. 

περίπου, 

στ. Μίνι πίστα για παιδιά µήκους 200  µέτρων περίπου. 

η.  ∆ιαδροµή από το τέρµα του συρόµενου µέχρι, την αφετηρία του νέου αναβατήρα µήκους 
2,5 χλµ. περίπου. 
θ. Πίστα Πισοδερίου µήκους 2,5 χιλ. περίπου. 

 

          ∆)  Το ∆ιοικητήριο  (Ισόγειου 651,24 τ.µ., 1
ου

 ορόφου 530,74 τ.µ. και υπογείου 622,44 τ.µ.)  πλην των 
χώρων που έχουν παραχωρηθεί στον ∆ασικό  Συνεταιρισµό Πισοδερίου (ισόγειο) και αυτών που έχουν 
παραχωρηθεί στον Σ.Ο.Χ.  Φλώρινας  (µέρος του ισογείου και του υπογείου) µε τον όρο της υποχρεωτικής 
λειτουργίας, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ως καφέ  εστιατόριο του ενιαίου χώρου του πρώτου 
ορόφου του ∆ιοικητηρίου.  

      
 
2) Η πλειοδοτική δηµοπρασία θα είναι προφορική και φανερή και θα γίνει στις 01 - 11 - 2021 ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 09.00 π.µ. (κατάθεση δικαιολογητικών από 08.00 έως 09.00 π.µ.), ενώπιον της 
επιτροπής που έχει οριστεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµιώροφου του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας.  

 

ΦΛΩΡΙΝΑ, 19/10/2021 

Α. Π.: οικ. 159255 
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3) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαµήνου (του φυσικού προσώπου, ή  του 
Προέδρου καθώς και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του Ν.Π.Ι∆.). 

β) Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 
γ) Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης 
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν 

την παρούσα δηµοπρασία, του οποίους αποδέχονται πλήρως ανεπιφυλάκτως. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόµενος θα δηλώνει συγκεκριµένα την εµπειρία του σε σχέση 

µε την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας εγκαταστάσεων χιονοδροµικών κέντρων. 
Σηµειώνεται ότι µπορούν να προσκοµιστούν οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα δικαιολογητικά αποδεικνύουν ότι 
ο ενδιαφερόµενος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία. 

στ) Εγγύηση Συµµετοχής που ορίζεται στο 10 % του ελάχιστου τιµήµατος και υποβάλλεται στην 
Επιτροπή κατά την ώρα της δηµοπρασίας. 

ζ) Αν κάποιος συµµετέχει για λογαριασµό κάποιου άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη 
της διαδικασίας, παρουσιάζοντας σχετικό νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει 
για δικό του λογαριασµό. 

η) Βεβαίωση ή Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη οφειλής στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. 
 

          4) Η χρονική περίοδος της εκµίσθωσης καθορίζεται για χρονικό διάστηµα δύο ετών. 
   Με αίτηµα του εκµισθωτή η Οικονοµική Επιτροπή Π.∆.Μ. µε Απόφασή της µπορεί να παρατείνει την 
εκµίσθωση έως δύο έτη (σε περίπτωση µη έγκαιρης υλοποίησης του έργου αντικατάστασης του εναέριου 
αναβατήρα GRAFFER), µε δυνατότητα αναπροσαρµογής του µισθώµατος σε ποσοστό 10%. 

 

5)  Το ελάχιστο µίσθωµα, ως τιµή εκκίνησης στη δηµοπρασία, για την παραπάνω χρονική περίοδο, 

ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), το οποίο θα καταβληθεί το 50% µε την λήξη 
της 1

ης
 χειµερινής περιόδου, και το υπόλοιπο 50% θα καταβληθεί µε την λήξη της 2

ης
 χειµερινής περιόδου.  

 

6) Η εγγυητική επιστολή Καλής εκτέλεσης ορίζεται στο 10 % επί του επιτευχθέντος µισθώµατος, για 
την εξασφάλιση τόσο της έγκαιρης και εντός των προθεσµιών που ορίζονται στη διακήρυξη καταβολής του 
µισθώµατος, όσο και της καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. 

Πριν την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ο µισθωτής θα προσκοµίζει στην υπηρεσία, το 
βιβλίο συντήρησης, τους εξοφληµένους λογαριασµούς ΟΚΩ και το πρακτικό παραλαβής των µισθωµένων 
εγκαταστάσεων για την καλή κατάστασή τους. 

 

7) Οι δαπάνες λειτουργίας του Χ.Κ. (∆ΕΗ, νερό, τέλη και λοιπές δαπάνες), ετήσιας συντήρησης των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού αυτού, της ασφάλισης των εγκαταστάσεων και του προσωπικού και της 
αµοιβής αυτού καθώς και της έκδοσης του ειδικού σήµατος του ΕΟΤ., θα βαρύνουν το µισθωτή, ο οποίος 

αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης µεριµνά για αλλαγή στο όνοµά του της χρήσης των 

υπηρεσιών της ∆ΕΗ, του νερού, των δηµοτικών τελών και όποιων άλλων δαπανών απαιτείται.   

 

 

8) Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα νοµίµως 
εκπροσωπούµενα, ενώσεις προσώπων ή Κ/Ξες,  τα οποία για να λάβουν µέρος πρέπει να προσκοµίσουν οι 
εκπρόσωποί τους και τα νοµιµοποιητικά τους έγγραφα (καταστατικά, εξουσιοδοτήσεις κλπ). ∆εν θα γίνουν 
δεκτές οι προσφορές εκείνων που έχουν επιδείξει κατά το παρελθόν αντισυµβατική συµπεριφορά  σε 
διαγωνισµούς που είχε εκτελέσει η πρώην Ν.Α. Φλώρινας ή η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας- Π.Ε. 
Φλώρινας.  

 

9) Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει κατά τη διαδικασία  του 
διαγωνισµού και εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών του διαγωνισµού και την ανάληψη εκ µέρους 
του εις ολόκληρο της ευθύνης εκπλήρωσης των όρων της σύµβασης µε την υπογραφή αυτής. 

 

10) Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να διατηρεί τις εγκαταστάσεις και τα όρια των ακινήτων στην 
κατάσταση που τα παρέλαβε και να τα παραδώσει στην ίδια κατάσταση. Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας  
- Π.Ε. Φλώρινας δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 
εγκαταστάσεις του Χ.Κ.. 
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11) Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται για την 
οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Χ.Κ., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  Ένας εξ αυτών θα πρέπει 
να έχει πτυχίο Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ, που θα οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο οποίος θα 
υπογράφει βιβλίο συντήρησης το οποίο και θα παραδίδει στη λήξη της Σύµβασης. 

Η ευθύνη, η φροντίδα και η δαπάνη της ασφάλειας των εκµισθωθέντων εγκαταστάσεων, του 
προσωπικού που εργάζεται σε αυτές και των επισκεπτών-πελατών, ανήκει αποκλειστικά στον Μισθωτή, ο 
οποίος πρέπει να προβεί στην ασφάλιση από αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία τόσο των εγκαταστάσεων, 
όσο και των προσώπων, του προσωπικού και των επισκεπτών, έναντι κάθε ασφαλιστέου κινδύνου 
(ενδεικτικά πάσης φύσεως ατυχήµατα, κλοπή, απώλεια, φωτιά, καιρικά φαινόµενα, τροµοκρατικές 
ενέργειες κ.λ.π). 
    Σχέδιο ασφαλιστηρίου συµβολαίου θα κατατίθεται πριν τη υπογραφή της Σύµβασης.  

Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας ουδεµία ευθύνη φέρει, ούτε επιβαρύνεται µε οποιαδήποτε 

δαπάνη, ούτε έχει αστική ή ποινική ευθύνη, αν ο Μισθωτής δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα 

µέτρα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, οι οποίες θα εκµισθωθούν µε την 

σύµβαση, τόσο για τυχόν δυσάρεστο συµβάν προσώπων (θάνατος-τραυµατισµός -ατύχηµα), όσο και για 

πρόκληση υλικών ζηµιών και φθορών, λόγω της κακής χρήσης ή παράλειψης ή µη συντήρησης και 

επισκευής των εν λόγω εγκαταστάσεων στο χώρο του Χιονοδροµικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου. 

 

12) Να επιτρέπει τη διεξαγωγή αγώνων καθώς και την ελεύθερη χρήση των εγκαταστάσεων από 
µέλη του Σ.Ο.Χ. Φλώρινας, σύµφωνα µε τη σύµβαση που έχει υπογράψει η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 
µε αυτόν. Επίσης ο µισθωτής υποχρεούται να εφοδιάσει µε πενήντα (50) κάρτες ελευθέρας χρήσης των 
εγκαταστάσεων τους αθλητές του Αθλητικού Οµίλου Φλώρινας (Α.Ο.Φ.) καθώς και τους προπονητές 
αυτών. 

 

13) Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να προσκοµίσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική 
επιστολή  ποσού ίσου µε το 10% του κατακυρωθέντος  τιµήµατος, για την πιστή τήρηση και διασφάλιση 
όλων ανεξαρτήτως των άρθρων της σύµβασης, καθώς και ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.  

 

14)  Οποιαδήποτε εργασία αναβάθµισης ή επέκτασης του Χ.Κ. γίνει από το µισθωτή µε δικές του 
δαπάνες, θα πρέπει να τύχει  αρχικά της έγκρισης της Π.∆.Μ. και κατόπιν όλων των αρµοδίων φορέων, που 
θα απαιτηθεί γι αυτή. Μετά το πέρας της µίσθωσης θα παραµείνουν προς όφελος της Π.∆.Μ..  

 

15)  Για τα προγραµµατισµένα στο Χ.Κ. έργα της Π.∆.Μ.  ως προς  την αναβάθµιση ή επέκταση των 
εγκαταστάσεων αυτού, ο µισθωτής υποχρεούται να  αποδεχθεί αυτά µε τον όρο να γίνουν  σε χρόνο που 
δεν θα συµπίπτει µε τη χιονοδροµική περίοδο. 

 

16) Απαγορεύεται αυστηρά η σιωπηρή αναµίσθωση και η υπεκµίσθωση. Με τη λήξη του χρόνου της 
σύµβασης ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει τις εγκαταστάσεις αµέσως χωρίς καµία άλλη όχληση.  

 
Για τους όρους της σύµβασης που θα καταρτισθεί και για  περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Φλώρινας – Τµήµα 
Προµηθειών, τηλέφωνο 2385350504 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, όπου µπορούν να λάβουν γνώση 
και του σχεδίου σύµβασης που έχει καταρτισθεί. 

 
 

 
                                             Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ               

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΓΛΑΣ ΠΙΣΟ∆ΕΡΙΟΥ 

 

(δύο εναέριων αναβατήρων, ενός συρόµενου αναβατήρα, ενός συρόµενου µπέιµπυ λίφτ, ενός 

χιονοστρωτήρα, οκτώ (8) χιονοδιαδρόµων, και χώρων του κτιρίου του ∆ιοικητηρίου του 

Χιονοδροµικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών) 

 

Στη Φλώρινα σήµερα την V.. VVVVVV. 2021, ηµέρα                  

VVVVVVV. και ώρα 10.00, στο Κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της 

Περιφέρειας ∆υτικής  Μακεδονίας οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

 

1) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (Π.∆.Μ.), που εκπροσωπείται νόµιµα από τον 

Περιφερειάρχη κ. Γεώργιος Κασαπίδης, κάτοικο Κοζάνης, που στη συνέχεια θα αναφέρεται σαν 

εκµισθώτρια, 

 

2)  Η VV. µε την επωνυµία «VVVVVVVVVV» που εδρεύει στη VVVVVV και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. SSSSSSS. του VVVVVVVV.., κάτοικο Φλώρινας, που 

στη συνέχεια θα αναφέρεται ως Μισθώτρια.  

 

3) Ο SSSSSSSSSS. που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως Εγγυητής,  συµφωνήσαµε και 

συναποδεχθήκαµε τα παρακάτω. 

 

   Μετά τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού Νο 9/2021 για την εκµίσθωση της χρήσης και εκµετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων του Χιονοδροµικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου, η Οικονοµική Επιτροπή της Π.∆.Μ. µε την µε 
αριθµό V../ V. – V. - 2018 Απόφασή της, αποφάσισε την ανάθεση στη δεύτερη συµβαλλόµενη µισθώτρια της 
χρήσης και εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδροµικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου για το χρονικό 
διάστηµα δυο (2) ετών, µε δικαίωµα παράτασης για άλλα δύο έτη, σε περίπτωση µη έγκαιρης υλοποίησης του 
έργου αντικατάστασης του εναέριου αναβατήρα GRAFFER), µε δυνατότητα αναπροσαρµογής του 

µισθώµατος σε ποσοστό 10%, ύστερα από αίτηµα του εκµισθωτή και µε Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους και συµφωνίες. 

 

                                                                    ΑΡΘΡΟ 1° 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ-Χ Ι Ο Ν Ο ∆ Ι Α ∆ Ρ Ο Μ Ω Ν -  

Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  

 

Οι   αναβατήρες,   οι  χιονοδιάδροµοι,  τα   µηχανήµατα, οι χώροι στάθµευσης και οι χώροι του 

∆ιοικητηρίου   που  αποτελούν    τις   εγκαταστάσεις   του    Χιονοδροµικού    Κέντρου που εκµισθώνονται 

στο Μισθωτή µε την παρούσα σύµβαση µίσθωσης που στη συνέχεια θα αποκαλούνται συνολικά ως 

εγκαταστάσεις, είναι οι εξής: 

 

1.       ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ 
Α.   Παλιός  εναέριος  αναβατήρας (µήκους   1400µ.,  κατασκευής  οίκου 

GRAFFER,  µεταφορικής ικανότητας 800  ατόµων/ώρα). 
Β.   Νέος   εναέριος   αναβατήρας (µήκους   1800µ.,   κατασκευής   οίκου 

LEITNER,  µεταφορικής  ικανότητας 1200  ατόµων/ώρα). 
Γ.  Παλιός  συρόµενος  αναβατήρας (µήκους 800µ)  κατασκευής οίκου 

LEITNER. 
∆. Συρόµενο µπέιµπυ λιφτ (δίπλα στο συρόµενο αναβατήρα)  - 

 
2.  Ένας χιονοστρωτήρας PRINOTH T4 
 
3.  ΧΙΟΝΟ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ (ΠΙΣΤΕΣ) 

 

Α. Αριστερή πίστα µήκους 2 χλµ περίπου, χαρακτηρισµένη πράσινη µε ονοµασία ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ. 

Β. Κεντρική πίστα µήκους 1,5 χλµ περίπου, χαρακτηρισµένη κόκκινη µε ονοµασία ΗΡΑ και είναι 
φωτιζόµενη. 
Γ.  ∆εξιά πίστα µήκους 2,5 χλµ περίπου, χαρακτηρισµένη µαύρη  µε ονοµασία ΑΡΤΕΜΙΣ. 

∆.  Περιφερειακή διαδροµή(τουριστική) από κορυφή µέχρι την αφετηρία µήκους 3 χλµ, περίπου. 

Ε.  ∆ιαδροµή  από τη  βάση του συρόµενου µέχρι το νέο αναβατήρα µήκους 2 χλµ. περίπου, 

ΣΤ. Μίνι πίστα για παιδιά µήκους 200 µέτρων περίπου. 

Η.  ∆ιαδροµή από το τέρµα του συρόµενου µέχρι, την αφετηρία του νέουαναβατήρα µήκους 2,5 χλµ. 
περίπου. 
Θ. Πίστα Πισοδερίου µήκους 2,5 χιλ. περίπου. 

   

4) ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
 
Το κτίριο του ∆ιοικητηρίου  (Ισόγειου 651,24 τ.µ., 1

ου
 ορόφου 530,74 τ.µ. και υπογείου 622,44 τ.µ.)  µε 

εξαίρεση τον χώρο που έχει παραχωρηθεί στον ∆ασικό Συνεταιρισµό Πισοδερίου και τους παρακάτω 
χώρους που έχουν παραχωρηθεί στον Σ.Ο.Χ. Φλώρινας, ήτοι από το υπόγειο οι µε αριθµούς 1, 2 και 6 
χώροι, από το ισόγειο οι µε αριθµούς 3 και 4 χώροι και από τον 1

ο
 όροφο οι τουαλέτες µε αριθµό 5 που θα 

χρησιµοποιούνται και από τον µισθωτή, όπως αυτοί εµφανίζονται στα συνηµµένα σχεδιαγράµµατα κάτοψης 
των ορόφων. Επίσης στον µε αριθµό 7 χώρο στέγασης οχηµάτων του υπογείου υποχρεωτικά θα σταθµεύει 
και ο χιονοστρωτήρας της Π.Ε. Φλώρινας. 

 

 
 

Όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις είναι σε άριστη κατάσταση. Πριν την λειτουργία τους η µισθώτρια 
οφείλει να προβεί σε επιθεώρηση και συντήρησή τους. Τυχόν βλάβες κατά τη διάρκεια της µίσθωσης ή κατά 
την πρώτη χρησιµοποίησή τους, βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου αυτή. 

Μετά τη λήξη της µίσθωσης, η µισθώτρια υποχρεούται στη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και στη 
προσκόµιση εγγράφου πιστοποίησης καλής λειτουργίας τους. Κατά την παράδοση και παραλαβή αυτών θα 
συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο. 

   ΑΡΘΡΟ 2°   

                          ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

Η Μισθώτρια αναλαµβάνει πλήρως, από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, την 

χρήση και τη λειτουργία όλων των εκµισθωθέντων εγκαταστάσεων, κατά τα οριζόµενα από την 
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κείµενη νοµοθεσία περί χιονοδροµικών Κέντρων και εκµετάλλευσης τουριστικών αναβατήρων 

και των παρακάτω Υπουργικών Αποφάσεων, ήτοι: Αριθ. Υπουργ. Αποφ. Τ/10.004/1-10-2002 (ΦΕΚ 

1339/16-10-2002 ΤΕΥΧΟΣ Β), Αριθ. Υπουργ. Αποφ. Τ/6886/4-7-2003 (ΦΕΚ 959/11-7-2003 ΤΕΥΧΟΣ 

Β), Αριθ. Υπουργ. Αποφ. Τ/11754/6-10-2003(ΦΕΚ 1536/17-10-2003 ΤΕΥΧΟΣ Β) καθώς και να 

συµµορφώνεται σε κάθε αλλαγή τους. 

Η µισθώτρια οφείλει να προσλάβει το απαιτούµενο και κατάλληλο προσωπικό για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του Χ.Κ., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ένας εξ αυτών θα πρέπει 
να έχει πτυχίο Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ, που θα οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει εντός δύο ηµερών από την υπογραφή της παρούσας στην εκµισθώτρια. Ο υπεύθυνος 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα υπογράφει βιβλίο συντήρησης το οποίο και θα παραδίδει στη 

λήξη της Σύµβασης. Ο υπεύθυνος θα είναι αρµόδιος για την παραλαβή όλων των εγκαταστάσεων του 
Χ.Κ., υπογράφοντας και αυτός το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής καθώς και για την παράδοση 
αυτών µετά τη λήξη της παρούσας, στην καλή κατάσταση που παραλαµβάνονται.         

Όλα τα έξοδα - τέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων, 
βαρύνουν αποκλειστικά το Μισθωτή. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις δαπάνες για το Ειδικό Σήµα λειτουργίας, τη 
µισθοδοσία του προσωπικού που θα απασχοληθεί µαζί µε τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν, τις 
δαπάνες για καύσιµα και ηλεκτρική ενέργεια, τα τέλη και τους πάσης φύσεως φόρους, καθώς και 
δαπάνες για την επισκευή και συντήρησή τους τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης 
τους,  προκειµένου να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση στο τέλος της σύµβασης. Ο ανάδοχος αµέσως 

µετά την υπογραφή της Σύµβασης µεριµνά για αλλαγή στο όνοµά του της χρήσης των υπηρεσιών 

της ∆ΕΗ, του νερού, των δηµοτικών τελών και όποιων άλλων δαπανών απαιτείται.   

 

Η ευθύνη, η φροντίδα και η δαπάνη της ασφάλειας των εκµισθωθέντων εγκαταστάσεων, του 
προσωπικού που εργάζεται σε αυτές και των επισκεπτών-πελατών, ανήκει αποκλειστικά στην µισθώτρια, 
η οποία πρέπει να προβεί στην ασφάλιση από αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία τόσο των εγκαταστάσεων, 
όσο και των προσώπων, προσωπικού και επισκεπτών, έναντι κάθε ασφαλιστέου κινδύνου (ενδεικτικά 
πάσης φύσεως ατυχήµατα, κλοπή, απώλεια, φωτιά, καιρικά φαινόµενα, τροµοκρατικές ενέργειες κ.λ.π).
  

Η µισθώτρια  είναι υποχρεωµένη να λειτουργήσει καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ως καφέ 
εστιατόριο τον ενιαίο χώρο του πρώτου ορόφου του διοικητηρίου. Η πληµµελής λειτουργία αυτού ή η 
απαξίωση αυτού, σε περίπτωση που θα καθιστούν αυτό µη ανταγωνιστικό προς τους ήδη υπάρχοντες στην 
περιοχή χώρους εστίασης και καφέ, θα αποτελεί λόγο ακύρωσης της σύµβασης  και θα τύχουν εφαρµογής 
οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 της παρούσης 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας ουδεµία ευθύνη φέρει, ούτε επιβαρύνεται µε οποιαδήποτε 

δαπάνη, ούτε έχει αστική ή ποινική ευθύνη, αν η Μισθώτρια δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα 

µέτρα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν εκµισθωθεί µε την 

παρούσα σύµβαση, τόσο για τυχόν δυσάρεστο συµβάν προσώπων (θάνατος-τραυµατισµός - ατύχηµα), 

όσο και για πρόκληση υλικών ζηµιών και φθορών, λόγω της κακής χρήσης ή παράλειψης ή µη 

συντήρησης και επισκευής των εν λόγω εγκαταστάσεων στο χώρο του Χιονοδροµικού 

Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3° 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Η  Μισθώτρια είναι υποχρεούµενη να υποβάλει άµεσα φάκελο µε όλα τα προβλεπόµενα 

δικαιολογητικά στον Ε.Ο.Τ. για τη χορήγηση από τον τελευταίο, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, του 

Ειδικού Σήµατος λειτουργίας στο χιονοδροµικό Κέντρο Βίγλας Πισοδερίου, ώστε το Χιονοδροµικό Κέντρο να 

είναι έτοιµο να λειτουργήσει.  Όλα τα έξοδα για την απόκτηση και διατήρηση του Ειδικού Σήµατος λειτουργίας 

βαρύνουν αποκλειστικά αυτή.  

Για το απαιτούµενο προσωπικό καθώς και για τις συντηρήσεις των αναβατήρων πρέπει να 

ακολουθούνται τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία.  Η επιµελέστατη συντήρηση του εκµισθωµένου 
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εξοπλισµού και η   αποκατάσταση   όλων   των  απωλειών   και   βλαβών   του,   καθώς επίσης και τυχόν 

αξιώσεις του προσωπικού ή και των επισκεπτών, βαρύνει αποκλειστικά την Μισθώτρια για όλη τη 

διάρκεια της παρούσας σύµβασης. 

Το ωράριο λειτουργίας του Χιονοδροµικού Κέντρου και η εν γένει λειτουργία του, καθορίζεται  σε 

συνεργασία µε την Π.∆.Μ. και ανακοινώνεται προς το κοινό µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη της µισθώτριας.  

                                            ΑΡΘΡΟ 4° ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Η Μισθώτρια είναι υποχρεωµένη να λειτουργεί το σύνολο των εκµισθωθέντων εγκαταστάσεων 

καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης συµµορφούµενη µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη 

νοµοθεσία. 

                  ΑΡΘΡΟ 5° ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 

 

Η Μισθώτρια υποχρεούται να παραχωρεί δωρεάν τις εγκαταστάσεις στην εκµισθώτρια δύο φορές 

το χρόνο για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων διάρκειας το πολύ 2 ηµερών την κάθε φορά - Η εκµισθώτρια 

υποχρεούται να ενηµερώσει το µισθωτή για τις εκδηλώσεις τουλάχιστον 3 µέρες νωρίτερα. 

ΑΡΘΡΟ 6° 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ -Σ.Ο.Χ. 

 

Με την παρούσα σύµβαση η Μισθώτρια υποχρεούται;   

Α. Να παραχωρεί δωρεάν την χρήση των εγκαταστάσεων και διαδρόµων, 

όπως και να φροντίζει για την καταλληλότητα τους (πάτηµα) για την διοργάνωση και διεξαγωγή Εθνικών 

και  ∆ιεθνών αγώνων χιονοδροµίας. Οι αθλητές, οι προπονητές και οι συνοδοί χρησιµοποιούν τις 

εγκαταστάσεις δωρεάν. Επίσης οφείλει να συνδράµει στην οµαλή διεξαγωγή των αγώνων. Ο 

διοργανωτής των αγώνων υποχρεούται να ενηµερώσει αυτή, τουλάχιστον 8 ηµέρες νωρίτερα για την 

διεξαγωγή των αγώνων. 

Β. Να επιτρέπει δωρεάν τη χρήση των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων στους αθλητές και 

το ∆.Σ_ του Σ.Ο.Χ Φλώρινας, οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν την ταυτότητα µέλους στον εκάστοτε 

υπεύθυνο του Χιονοδροµικού Κέντρου. Οι πίστες προπόνησης θα επιλέγονται (µε χάραξη και σήµανση) από 

τους αρµόδιους προπονητές αυτών, χωρίς να διαταράσσεται η οµαλή λειτουργία του Χιονοδροµικού 

Κέντρου ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και κατόπιν συνεννόησης µε τη µισθώτρια και 

την Εκµισθώτρια. Η λελογισµένη χρήση αυτού του δικαιώµατος είναι δεδοµένη. 

Γ. Για τα µέλη της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χιονοδροµίας (Ε.Ο.Χ.), τα οποία θα επιδεικνύουν την ανάλογη 

κάρτα-µέλους (αθλητές – φυτώριο – προπονητές), η τιµή των καρτών χρήσης των αναβατήρων θα είναι στο ήµισυ 

της κανονικής τιµής.  

  

ΑΡΘΡΟ 7° 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Όσες παρεµβάσεις γίνουν από την πλευρά της µισθώτριας κατά την διάρκεια της 

παρούσας  σύµβασης για τη βελτίωση των εκµισθωθέντων εγκαταστάσεων ή για οποιοδήποτε 
άλλο λόγο, θα γίνονται πάντοτε κατόπιν έγγραφής αδείας της Π.∆.Μ. και θα περιέρχονται 
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αυτοδικαίως σε αυτή στο τέλος της σύµβασης, χωρίς καµία αντίρρηση ή απαίτηση για αποζηµίωση 
από την πλευρά της.  

ΑΡΘΡΟ 8° 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Απαγορεύεται αυστηρά, µε ποινή έξωσης-έκπτωσης, από την πλευρά της Μισθώτριας, 

οποιαδήποτε παρέµβαση θα προκαλούσε πάσης φύσεως βλάβες στο οικοσύστηµα της 
περιοχής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στην αποκοµιδή, αποθήκευση και διάθεση 
των απορριµµάτων, ώστε η όλη διαδικασία να γίνεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και 
διατάξεις και χωρίς την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9° 

ΠΡΟΒΟΛΗ - ΧΟΡΗΓΙΑ 

 

Η διαφήµιση και η τουριστική προβολή του Χιονοδροµικού Κέντρου Βίγλας  Πισοδερίου, τόσο 
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό είναι επιθυµητή από την πλευρά της µισθώτριας, υπό την 
αίρεση ότι το σχετικό διαφηµιστικό υλικό (έντυπο-οπτικοακουστικό) πριν από τη χρήση  του θα 
πρέπει να εγκρίνεται από την Π.∆.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Η Π.∆.Μ. δύναται να 
χρησιµοποιεί το όνοµα του Χιονοδροµικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου, των όποιων σηµάτων του 
καθώς και εικόνες του. 

                                                      ΑΡΘΡΟ 10° 

                                                                                       ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 

   Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται για χρονικό δύο (2) ετών µε έναρξη από την 
υπογραφή της παρούσης Σύµβασης. 
   Με αίτηµα του εκµισθωτή η Οικονοµική Επιτροπή Π.∆.Μ. µε Απόφασή της µπορεί να παρατείνει την 
εκµίσθωση έως δύο (2) έτη (σε περίπτωση µη έγκαιρης υλοποίησης του έργου αντικατάστασης του 
εναέριου αναβατήρα GRAFFER), µε δυνατότητα αναπροσαρµογής του µισθώµατος σε ποσοστό 10%. 

 

ΑΡΘΡΟ 11° 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
      
              Το συνολικό µίσθωµα που προέκυψε από τη διαδικασία της ∆ηµοπρασίας και είναι αντικείµενο της 
παρούσας σύµβασης,  ορίζεται στο ποσό των VVV.. ευρώ (VVVV.. €) το οποίο θα καταβληθεί το 50% 

(ποσούSS) µε τη λήξη της 1
ης

 χειµερινής περιόδου και  το υπόλοιπο 50% (ποσούV..) θα καταβληθεί µε 
την λήξη της 2ης χειµερινής περιόδου.                     
           
     Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναµίας πληρωµής από µέρους της Μισθώτριας, εφαρµόζονται 
οι προβλεπόµενες συνέπειες από την παρούσα σύµβαση για κακή εκτέλεσή της. 
  

 

ΑΡΘΡΟ 12
Ο 

ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΕΣ 

            

      Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, η µισθώτρια κατέθεσε την µε αριθ.  

VVVVVVVV..VVVVVVVVVVVV..  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού 

VVVVVVVVVVVVVV ευρώ (VVVVVVV €) της VVVVVVVVV..,  Κατάστηµα 

VVVVVV και µε ηµεροµηνία έκδοσης VVVVVVVVVVVVV.,  απευθυνόµενη στην Περιφέρεια 

∆υτικής Μακεδονίας χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο γι΄  αυτή, για τη διασφάλιση όλων ανεξαρτήτως των 

άρθρων της παρούσας σύµβασης καθ΄όλη τη διάρκεια της. Σε περίπτωση κακής εκτέλεσης της παρούσας 
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σύµβασης θα καταστεί άκυρη η παρούσα σύµβαση και θα προκαλέσει κατάπτωση της εν λόγω εγγυητικής 

επιστολής υπέρ της Π.∆.Μ. 

 

  Πριν την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ο µισθωτής θα προσκοµίζει στην 

υπηρεσία, το βιβλίο συντήρησης και τους εξοφληµένους λογαριασµούς ΟΚΩ και το πρακτικό 

παραλαβής των µισθωµένων εγκαταστάσεων για την καλή κατάστασή τους. 

 

                                                                    ΑΡΘΡΟ 13° 

                                                               ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

       

 Η παραβίαση  οποιουδήποτε από τα άρθρα της παρούσας σύµβασης εκτός από τις συνέπειες 

που αναφέρονται στο 12° άρθρο, θα συνεπάγεται και την άµεση ακύρωσή της και τον άµεσο τερµατισµό κάθε 

δραστηριότητας της µισθώτριας και την αποχώρησή της από τις εγκαταστάσεις του Χιονοδροµικού 

Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου. Η Π.∆.Μ. διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει πρόσθετη  αποζηµίωση, πέραν του 

ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,  για υλική ή ηθική βλάβη.   

         Σε    περίπτωση    υπαναχώρησης,    καταγγελίας    της    σύµβασης    και αποχώρησης της 

µισθώτριας κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης υποχρεούται αυτή  να καταβάλει ολόκληρο το 

τίµηµα της σύµβασης. 

 

           ΑΡΘΡΟ 14° 

                              ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΓΓΥΗΤΗ 

    

   Ο εγγυητής αναλαµβάνει, χωρίς καµία επιφύλαξη, όλες τις υποχρεώσεις της Μισθώτριας που απορρέουν 

από την παρούσα σύµβαση.  

 

                        ΑΡΘΡΟ 15° 

                               ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Απαγορεύεται αυστηρά η σιωπηρή αναµίσθωση, η υποµίσθωση και η παραχώρηση σε τρίτους. Με 

τη λήξη του χρόνου της σύµβασης η µισθώτρια υποχρεούται να παραδώσει τις εγκαταστάσεις αµέσως και 
απροφασίστως.       

  Σε περίπτωση που η έδρα της Μισθώτριας µεταφερθεί  εκτός του Νοµού Φλώρινας, τότε είναι 

υποχρεωµένη να διορίσει νόµιµο αντιπρόσωπο και αντίκλητό της στη Φλώρινα προς τον οποίο θα 

γίνονται οι επιδόσεις και οι κοινοποιήσεις κάθε είδους εγγράφου. 

        Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύµβαση, αρµόδια για την επίλυση της είναι τα 

δικαστήρια της Φλώρινας. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

      Για την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας                            Για τη µισθώτρια 

   Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                              

 

               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ                                       

                                                

 

                                                         Ο Εγγυητής 


