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ΞΟΝΘΖΟΜΖ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΑΗΡΖΠΔΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΖΛ ΔΡΖΠΗΑ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖ 

ΔΚΞΝΟΝΞΑΛΖΓΟΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΔΝΟΓΑΗΑΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ 2022 

 

Ο Γήκαξρνο Δνξδαίαο έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4849/2021. 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 65006/ ΘΤΑ /ΦΔΘ η.Β΄3364/30-06-22 ζρεηηθά κε: «Θαζνξηζκόο 

δηαδηθαζίαο, πεξηερνκέλνπ, δηθαηνινγεηηθώλ, παξαβόινπ θαη θπξώζεσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο θαη έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο θαη ηε γλσζηνπνίεζε 

ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ινύλα παξθ, ηζίξθσλ θαη παγνδξνκίσλ 

θαη έληαμε ζηα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΘΔΠ) πνπ ιεηηνπξγνύλ σο Δληαία 

Θέληξα Δμππεξέηεζεο (Δ.Θ.Δ). 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 100/2022 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. 210/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

 

ΘΑΙΔΗ 

 

Α)Σνπο ελδηαθεξόκελνπο ζε πξνθνξηθή-θαλεξή-πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ζε εθηέιεζε 

ηεο ππ’ αξηζκ 100/2022 Α.Γ.. θαη ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο πνπ θαηάξηηζε ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, γηα ηελ εθκίζζσζε ρξήζεο  ρώξνπ γηα  ηελ ιεηηνπξγία Ινύλα Πάξθ  

θαηά ηελ ηέιεζε ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο 2022 ζηελ Πηνιεκαΐδα ζηηο 30/08/2022 εκέξα  

Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ, ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο, αίζνπζα 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ , όπσο 

ζπγθξνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζκ 232/2019 & 79/2020 ΑΓ, κε δηθαίσκα ρξήζεο δέθα (10) 
εκεξώλ.  

Πξώηε πξνζθνξά νξίδεηαη ην πνζό ησλ 12.000€. 

Δθόζνλ ν ρώξνο δελ εθκηζζσζεί, ζα αθνινπζήζεη επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία. 

ηελ πεξίπησζε κεηακέιεηαο ηνπ κηζζσηή θαη πξν ηεο θαηαβνιήο ηνπ όινπ κηζζώκαηνο, ε 

θαηαηεζείζα εγγύεζε εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, ε δε πξνθύπηνπζα  δηαθνξά από ηε λέα 

κίζζσζε ή απηήο κε πξαγκαηνπνηνύκελεο βεβαηνύηαη ζε βάξνο απηνύ. 
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Ζ παξνρή ειεθηξηθήο δηάξθεηαο γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Ινύλα 

Παξθ ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ πιεηνδόηε-ηδηνθηήηε ηνπ Ινύλα Παξθ κε δηθέο ηνπ 
ελέξγεηεο θαη ζα βαξύλεη απηόλ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαηαζέηνπλ ππνρξεσηηθά (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 12/2005): 

1. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα πεξί κε νθεηιήο ζηνλ Γήκν Δνξδαίαο απηνύ θαη ηνπ 

εγγπεηή ηνπ,  

2. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δθνξία. 

3. Ο αλάδνρνο νθείιεη όπσο παξνπζηάζεη εγγπεηή θαη λα θαηαζέζεη  εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ύςνπο 10% επί ηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο πεξί ηεο 

εθκηζζώζεσο ηνπ αλσηέξσ ρώξνπ θαη λα πξνζθνκίζεη εγγύεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ζηελ δεκνπξαζία ζε πνζνζηό δέθα επί ηνηο εθαηόλ (10%) ηνπ νξίνπ πξώηεο 

πξνζθνξάο, ήηνη 1.200,00€, εθδηδόκελε από αλαγλσξηζκέλε Σξάπεδα ή βεβαίσζε 

ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηάζεζεο ζε απηή γηα ηελ ελ 

ιόγσ δεκνπξαζία.  

Ζ εγγπεηηθή απηή επηζηνιή αληηθαζίζηαηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηήο ζπκβάζεσο δη' 

εηέξαο ηνηαύηεο πνζνύ ίζνπ πξνο ην άλσ πνζνζηό επί ηνπ έπηηεπρέληνο 

κηζζώκαηνο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξνπ θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο. 

 

Δηδηθά γηα ηελ αδεηνδόηεζε ηνπ ΙΝΛΑ ΞΑΟΘ ηζρύνπλ ηα εμήο: 

1)Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο ςπραγσγίαο 

πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ππ' αξ. 50116/20.5.2020 «Θαλνληζκόο αζθάιεηαο θαη ειέγρνπ 

εμνπιηζκνύ θαη δηαηάμεσλ ςπραγσγίαο» (Β' 2065) απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Αλάπηπμεο 

απαηηείηαη έγκριζη λειηοσργίας. 

Γηα ηελ έθδνζε ιεηηνπξγίαο απαηηείηαη ε θαηάζεζε ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθώλ: 

 

 Βεβαίσζε κεραληθνύ δηπισκαηνύρνπ αλώηαηεο ζρνιήο γηα ηελ θαιή εγθαηάζηαζε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαηάμεσλ ςπραγσγίαο. 

 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 αξκόδηνπ θαηά λόκνπ κεραληθνύ, ζηελ νπνία 

δειώλεηαη όηη έρνπλ εγθαηαζηαζεί, ηεξνύληαη θαη ιεηηνπξγνύλ θαιώο ηα 

απαηηνύκελα κέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

ππξνπξνζηαζίαο. 

 Τπεύζπλε δήισζε αξκόδηνπ κεραληθνύ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 50Α 

ηνπ λ. 4442/2016, όηη ε θπθινθνξηαθή ζύλδεζε, ή ε είζνδνο έμνδνο ηεο 

εγθαηάζηαζεο πινπνηήζεθε ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα απηήο, εθόζνλ 

απαηηείηαη. 

 Τπεύζπλε Γήισζε εγθαηαζηάηε (ΤΓΔ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππ' αξ. 

101195/17.9.2021 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ «Γεληθέο 

θαη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο» (Β' 4654). 

 Γλσκάηεπζε ύςνπο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ζύκθσλα κε 

ηελ ππό ζηνηρεία Γ3/Γ/3271/781/2009 (Β' 191) απόθαζε, εθόζνλ απαηηείηαη. 

 Έγθξηζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, όηαλ πξόθεηηαη γηα πηήζε ή 

αλύςσζε αησξνπηέξσλ, αεξνζηάησλ ή άιισλ ηερληθώλ κέζσλ όηη ε πηήζε ή 

αλύςσζε δελ αληίθεηηαη ζηνπο νηθείνπο θαλνληζκνύο ηεο, θαη ζηνπο ελ γέλεη 

θαλόλεο αζθαιείαο ηνπ ελαεξίνπ ρώξνπ, εθόζνλ απαηηείηαη. 



 Βεβαίσζε από ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ δηθηύσλ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ηειεπηθνηλσληώλ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, όηαλ πξόθεηηαη λα γίλεη 

πηήζε ή αλύςσζε. 

 Απνδεηθηηθό θαηαβνιήο ηνπ αληηηίκνπ ηνπ παξαβόινπ (20€). 

 

2)Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο 

ςπραγσγίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ππ' αξ. 50116/20.5.2020 απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ 

Αλάπηπμεο(θεξθίδεο αζιεηηθώλ ρώξσλ, γεπέδσλ θαη δηαθόξσλ εθδειώζεσλ, εθηόο από 

απηέο πνπ εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ςπραγσγίαο (παξάγξαθνο 5.2.10.5 ηνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 

13814 - 1), εγθαηαζηάζεηο εξγνηαμίνπ, ζθαισζηέο, αθαηξνύκελεο γεσξγηθέο θαηαζθεπέο, 

απιέο δηαηάμεηο ςπραγσγίαο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ην πνιύ από ηξία παηδηά 

θαη νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ κε θέξκαηα, λεξνηζνπιήζξεο, θαινθαηξηλέο δηαδξνκέο 

toboggan, εμνπιηζκνί παηδηθήο ραξάο, ηνίρνη αλαξξίρεζεο, θνπζθσηά, ηξακπνιίλα, 

εμνπιηζκνί πηζίλαο, πίζηεο αγώλσλ ηαρύηεηαο γηα νρήκαηα θάξηηλγθ)απαηηείηαη 

γνωζηοποίηζη λειηοσργίας, ηελ νπνία ζα ππνβάιεη ν θνξέαο δξαζηεξηόηεηαο καδί κε ην 

απνδεηθηηθό θαηαβνιήο ηνπ αληηηίκνπ ηνπ παξαβόινπ (50€)  ζηελ αδεηνδνηνύζα αξρή, 

αθνύ πξώηα ζπγθεληξώζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ζηνλ ρώξν 

άζθεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ππ’ αξηζκ. 65006/ΘΤΑ/ΦΔΘ 

3364/Β/30-6-2022.  

 

 

 Β)Σνπο ελδηαθεξόκελνπο πσιεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

δηνξγάλσζε ηεο εηήζηαο παξαδνζηαθήο εκπνξνπαλήγπξεο ζηελ Θνηλόηεηα Πηνιεκαΐδαο 

από 17/09/2022 έσο θαη 21/09/2022(ΘΔΔΗ : 1 έσο 327 θαη Α έσο Ζ), λα θαηαζέζνπλ 

ζην Σκήκα Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ & Υνξήγεζεο Αδεηώλ, αίηηζη 

ζσμμεηοτής ηελ νπνία ζα ζπλνδεύνπλ κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά από ηελ εκέξα 

δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο έως και 02/09/2022. 

 

  Γηθαηνύρνη ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 37 άξζξν ηνπ Λ. 4849/2021 είλαη 

θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θάηνρνη: 

α)βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζηηο βξαρπρξόληεο αγνξέο, 

β)άδεηαο παξαγσγνύ πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο 

ιατθέο αγνξέο, 

γ)άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζηάζηκν ή ζην πιαλόδην εκπόξην, 

δ)άδεηαο ρεηξνηέρλε - θαιιηηέρλε. 

  Οη ζέζεηο ζα απνδνζνύλ ζηηο άλσ θαηεγνξίεο ησλ πσιεηώλ κε ηελ αθόινπζε 

πνζόζησζε: 

α) ην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηό (75%) ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηόρνπο βεβαίσζεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζηηο βξαρπρξόληεο αγνξέο, 

β) ην δέθα ηνηο εθαηό (10%) ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηόρνπο άδεηαο παξαγσγνύ πσιεηή θαη 

επαγγεικαηία πσιεηή πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο έσο θαη ηέζζεξηο (4) 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 

γ) ην δέθα ηνηο εθαηό (10%) ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηόρνπο άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην 

ζηάζηκν ή ζην πιαλόδην εκπόξην θαη 

δ) ην πέληε ηνηο εθαηό (5%) ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηόρνπο άδεηαο ρεηξνηέρλε - θαιιηηέρλε. 

  ε πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο από αδεηνύρνπο ηεο θάζε θαηεγνξίαο, ν αξηζκόο ησλ 

ζέζεσλ ζα πξνζηίζεηαη ζηελ ακέζσο πξνεγνύκελε. 

 

  Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ,κε ηα 

εμήο δικαιολογηηικά:  

α) ηελ άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ή ηε 

βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο  

β) ηε βεβαίσζε ππνβνήζεζεο ή αλαπιήξσζεο ηνπ πσιεηή. 



γ) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε δελ ππνβιεζεί από ηνλ ελδηαθεξόκελν, εμνπζηνδόηεζε 

ζε ηξίην ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή. 

δ) Πηζηνπνηεηηθό πγείαο (εθόζνλ πξόθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ) 

ε) βεβαίσζε κε νθεηιώλ πξνο ηνλ Γήκν Δνξδαίαο. 

 

  Οη ζέζεηο ζα απνδνζνύλ βάζε ηεο ζεηξάο πξνηεξαηόηεηαο θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ 

ελδηαθεξόκελσλ θαη ζα εθδνζεί νξηζηηθόο θαηάινγνο θαηόρσλ ζέζεσλ ν νπνίνο ζα 

αλαξηεζεί ζην Ο.Π..Π.Α., ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.  

Σα ηέιε ρξήζεο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 210/2022 ΑΟΔ είλαη: 

 

 

   Γηα ηελ εηήζηα παξαδνζηαθή εκπνξνπαλήγπξε ζηελ Θνηλόηεηα Πηνιεκαΐδαο ν ρώξνο  ζα 

δηαηεζεί ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ 

ηηκέο:  

 

ΕΩΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΡΗΚΖ 

ΕΧΛΖ Α 

43 έσο 103 

62 έσο 151 

167,202,203,238, 

239,274,275,310 

17/m2 

ΕΧΛΖ Β 

152 έσο 159 

168 έσο 176 

193 έσο 201 

204 έσο 212 

229 έσο 237 

240 έσο 248 

265 έσο 273 

276 έσο 284 

301 έσο 309 

311 έσο 318 

335,336,342 

15/m2 

ΕΧΛΖ Γ 

160 έσο 166 

177 έσο 192 

213 έσο 228 

249 έσο 264 

285 έσο 300 

319 έσο 334 

337 έσο 341 

12/m2 

ΕΧΛΖ Γ ΦΖΣΑΡΗΔ 
Α έσο Δ 

Ε θαη Ζ 

12/ m2 

10/m2 

ΕΧΛΖ Δ ΘΑΛΣΗΛΔ 
26 έσο 37 

21 έσο 25 

200€ εθάπαμ γηα θάζε 

απηνθηλνύκελε θαληίλα.  

 

          

  Ζ ηηκή ρξήζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα ηηο ςεζηαξηέο (γηα θάζε ρξήζε) νξίδεηαη ζε 250€ 

θαηά απνθνπή γηα θάζε ζέζε 

  ε πεξίπησζε πνπ δελ δύλαηαη λα ειεθηξνδνηεζνύλ νη θαληίλεο νθείινπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γελλήηξηεο. Δάλ ππάξρεη δπλαηόηεηα ειεθηξνδόηεζεο από ηνλ Γήκν, ε 

ηηκή ρξήζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (γηα θάζε ρξήζε), νξίδεηαη ζε 70€ θαηά απνθνπή γηα 

θάζε ζέζε. 

  Οξίδεηαη ε ηηκή ησλ 6€ γηα θάζε ιάκπα θαη έσο 5 ιάκπεο (ησλ 100W) γηα θάζε ζέζε. Ο 

αξηζκόο ησλ ιακπώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δειώλεηαη ζηελ Δπηηξνπή Δκπνξνπαλήγπξεο 

θαη πιεξώλνληαη ηελ εκέξα ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ κέξνπο ζηνλ ελδηαθεξόκελν. 

Σνπνζέηεζε πέξαλ ηνπ κάμηκνπκ (5) ιακπώλ αλά ζέζε ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν (20€) αλά 

ιάκπα. 

  Οη ιάκπεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ειεθηξνληθέο. 

          



  Οη άδεηεο ζα έρνπλ ηζρύ πέληε -5- εκεξώλ ήηνη από 17-9-2022 κέρξη θαη 21-9-2022, 

εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε εκπνξνπαλήγπξε ελώ απνκάθξπλζε 

αληίζηνηρα ησλ πάγθσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ ζα γίλεη κηα κέξα κεηά ην πέξαο απηήο.  

  Ο κηζζσηήο δε δηθαηνύηαη λα δεηήζεη επηζηξνθή ηνπ ελνηθίνπ ή κέξνο απηνύ ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ρξεζηκνπνηήζεη ην  ρώξν γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

 

 Οη ζέζεηο ζα θαηνρπξώλνληαη κε ηελ εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζην 

ηέινο ρξήζεο ηεο ζέζεο ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ νξηζηηθνύ θαηαιόγνπ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα έσο θαη 02/09/2022.  

Σν πνζό ζα θαηαβάιιεηαη 

1. ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ, 

ή 

2.  ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό: 

ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ GR 6401722510005251051179278 

 

 ηελ θαηάζεζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε αηηηνινγία θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

αηηνύληα. (π.ρ. ηέιε ρξήζεο γηα ην ζξεζθεπηηθό παλεγύξη ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε, 

νλνκαηεπώλπκν θαη ΑΦΚ)  

  Ζ απόδεημε ηνπ ηακείνπ ηνπ Γήκνπ ή ην απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ηεο ηξάπεδαο ζα 

θαηαηίζεηαη ζην  Σκήκα Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ & Υνξήγεζεο Αδεηώλ ή ζα 

απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζην email: manou@ptolemaida.gr 

 

 

 

 

 Ζ Αξκόδηα Αληηδήκαξρνο 

 

 

 

                                                                                    Άλλα  Θατδνπ  


