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ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΟΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΙΚΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑ     

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ  

ΑΙΘΜ.ΡΩΤ: 303Α /2021 

 

Στθν Αλεξανδροφπολθ ςιμερα 07/07/2021 θ ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ ΙΑΜΑΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΔΘΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ - ΤΙΕΔΑ Α.Ε.   που εδρεφει ςτθν  Αλεξανδροφπολθ 

και εκπροςωπείται νόμιμα υπό του διοικθτικοφ ςυμβουλίου αυτισ ζχοντασ υπόψθ τθν υπ’ 

αρικμ 2019Β/01/Β απόφαςθ του ΔΣ ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ τθν διενζργεια ανοικτοφ  πλειοδοτικοφ 

διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν υψθλότερθ μθνιαία οικονομικι προςφορά, 

εκμιςκωςθσ  του εντόσ του Δθμοτικοφ Κάμπινγκ, κτιρίου ΕΜΒΑΔΟΥ 104,92 Τ.Μ. ΚΑΙ ΧΩΟΥ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΑΡΕΗΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ 201,45 Τ.Μ. ΚΑΙ ΧΩΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ 

ΟΧΘΜΑΤΩΝ  για τθν χριςθ του  ωσ  εςτιατορίου – ταβζρνασ   για χρονικι διάρκεια 3 ετϊν, 

με δικαίωμα παράταςθσ άλλα τρία (3) χρόνια, αποκλειςτικά και ςφμφωνα με τουσ 

κάτωκι αναφερόμενουσ όρουσ και διατάξεισ:  

 
Άρκρο 1 : Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ 

1.1 Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ τριετισ εκμίςκωςθ με δυνατότθτα 3 ετουσ  

παράταςθσ, τθσ χριςθσ του υπό εκμίςκωςθ ακινιτου ωσ καταςτιματοσ υγειονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ ταβζρνασ – εςτιατορίου. Για τθν παράταςθ τθσ παραχϊρθςθσ, πρζπει να 

υποβλθκεί  ςχετικό αίτθμα ζξι (6) μινεσ πριν από τθ λιξθ τθσ, εφόςον επιτρζπεται από τθν 

κείμενθ νομοκεςία και  ο μιςκωτισ είναι οικονομικά ενιμεροσ.  

1.2 Στο επιςυναπτόμενο τοπογραφικό ςχζδιο αποτυπϊνονται οι διαςτάςεισ και θ κζςθ του υπό 

εκμίςκωςθ ακινιτου, του χϊρου ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων αλλά και του χϊρου 

παρκινγκ. 

Άρκρο 2 : Ραροχι διευκρινιςεων / προκεςμία υποβολισ προςφορϊν 

2.1  Οι Ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν τυχόν ερωτιςεισ / διευκρινιςεισ από τα 

γραφεία τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε., που βρίςκονται ςτο 1ο χλμ Ε.Ο. Αλεξανδροφπολθσ  - Μάκρθσ 

(παραπλεφρωσ Δθμοτικοφ Κάμπινγκ), ςτο τθλζφωνο 2551088340 και ςτο e-mail: 

tourismaxd@hotmail.com.  

2.2  Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ, ορίηεται θ  19θ θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 και θ κατάκεςθ των ςχετικϊν 

φακζλων από τουσ Υποψιφιουσ κα γίνεται ςτα κεντρικά γραφεία διοίκθςθσ τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. 

Ταχ. Δ.νςθ : Λ.Μάκρθσ –Ραραπλεφρωσ Δθμοτικοφ Camping  

mailto:tourismaxd@hotmail.com
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 Μετά τθν πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ κανζνασ φάκελοσ δεν κα γίνεται αποδεκτόσ, με 

τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ οι υποβάλλοντεσ κα παραλαμβάνουν απόδειξθ παραλαβισ, 

ςτθν οποία αναγράφεται θ θμζρα και ϊρα κατάκεςθσ.  

2.3 Ο Υποψιφιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αποςτολι του ςφραγιςμζνου φάκελου τθσ 

Ρροςφοράσ μζχρι τθν παραλαβι του φάκελου. Οποιοδιποτε κόςτοσ αςφάλιςθσ και ζξοδα 

μεταφοράσ βαρφνουν τον Υποψιφιο. Ο Υποψιφιοσ είναι υπεφκυνοσ  για οποιοδιποτε 

γεγονόσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ανωτζρασ βίασ, που μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα 

τθν μθ ζγκαιρθ ι μθ κανονικι υποβολι του φάκελου Ρροςφοράσ. 

2.4 Θ παροφςα δεν αποτελεί δθμόςια προςφορά που διζπεται από τουσ νόμουσ για τθν 

ανάκεςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςε οποιαδιποτε από τισ φάςεισ και θ αξιολόγθςθ των 

Ρροςφορϊν των Υποψθφίων και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ κα διενεργθκεί από Τριμελι 

Επιτροπι, θ οποία ζχει οριςτεί ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμόν  2021/02/ΣΤ.Γ απόφαςθ του 

ΔΣ . 

Άρκρο 3 : Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα νομικά πρόςωπα ι φυςικά πρόςωπα  

Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ωσ πρϊθν ι νυν χριςτθσ 

χϊρων τθσ ΤΙΕΔΑ  ζχουν  εκκρεμείσ οφειλζσ – μζχρι τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ – ςτθν 

ΤΙΕΔΑ.  

Άρκρο 4 : Τεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό  

4.1 Θ υποβολι προςφοράσ ςτο Διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι κάκε Υποψιφιοσ ζχει λάβει 

πλιρθ γνϊςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και των ςτοιχείων αυτισ και ότι θ προςφορά 

ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ τθν οποία αποδζχεται 

πλιρωσ και ανεπιφφλακτα , όπωσ επίςθσ ότι ζλαβε γνϊςθ των τοπικϊν και των εν γζνει 

ςυνκθκϊν και τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ των χϊρων ωσ ζχει κατά τθν διενζργεια του 

διαγωνιςμοφ και διαπίςτωςε ότι οι χϊροι είναι τθσ αρεςκείασ του και κατάλλθλοι για το 

ςκοπό για τον οποίο προορίηονται και αναλαμβάνει με ζξοδα και δαπάνεσ του τθν 

διαμόρφωςθ του καταςτιματοσ, των οποίων εργαςιϊν μθ κεωροφμενων επωφελϊν και οι 

οποίεσ κα παραμείνουν εισ όφελοσ του μιςκίου μετά τθν λιξθ τθσ μίςκωςθσ  άνευ 

αποηθμιϊςεωσ.  

4.2 Οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ, οφείλουν να επιςκεφτοφν τον 

χϊρο, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ για να λάβουν γνϊςθ επιτόπου των ςυνκθκϊν και τθσ 

κατάςταςθσ των χϊρων. 
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ΑΘΟ 5 : Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

5.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ενιαίο φάκελο ςφραγιςμζνο ςτον οποίο 

αναγράφονται ευκρινϊσ τα παρακάτω:  

1. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ με κεφαλαία γράμματα. 

2. Ο τίτλοσ του διαγωνιςμοφ: «Παραχώρηςη - Μίςθωςη  Ταβζρνασ - Εςτιατορίου εντόσ του 

Δημοτικοφ  Κάμπινγκ» 

3. Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

4. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

Ο κλειςτόσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ πρζπει να περιζχει δφο (2) υποφακζλουσ (με μία ςειρά 

πρωτότυπων εγγράφων και μία ςειρά αντιγράφων, ζκαςτοσ υποφάκελοσ): 

 Α’ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Β’ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

Πλοι οι φάκελοι πρζπει να είναι ςφραγιςμζνοι, με ποινι αποκλειςμοφ και κα πρζπει να 

φζρουν τισ ενδείξεισ του ενιαίου φακζλου τθσ προςφοράσ. 

5.2 Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθ ςυμμετοχι ςε 

αυτόν ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Συμπλθρωματικά ζγγραφα, ςτοιχεία, 

πλθροφορίεσ μποροφν να υποβλθκοφν ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, νομίμωσ μεταφραςμζνα και 

επικυρωμζνα από δικθγόρο. 

5.3 Ο Υποψιφιοσ κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ Ρρόςκλθςθσ υποβολισ προςφοράσ, οι οποίοι είναι όλοι ουςιϊδεισ και δεν 

μπορεί με τθν προςφορά του ι με άλλο τρόπο να αποκροφςει τουσ όρουσ αυτισ εν όλω ι 

εν μζρει. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ Ρρόςκλθςθσ υποβολισ 

προςφοράσ ι τθσ προςφοράσ. Διευκρινίςεισ επί τθσ προςφοράσ παρζχονται μόνον γραπτϊσ 

και μόνο όταν ηθτοφνται από τθν ΤΙΕΔΑ  αποτελοφν δε αναπόςπαςτο τμιμα τθσ Ρροςφοράσ 

και δεςμεφουν τον Ρροςφζροντα. 

ΑΘΟ 6 : Απαράδεκτεσ προςφορζσ 

Ρροςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ όταν: 1) είναι εκπρόκεςμθ (ςτθν περίπτωςθ αυτι, 

θ προςφορά δεν αποςφραγίηεται και επιςτρζφεται ςτον αποςτολζα τθσ),  2)  δεν 

ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται ςτο άρκρο 8.1 τθσ 
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παροφςασ ι είναι χωρίσ τισ ηθτοφμενεσ εγγυιςεισ ι προςικουςεσ εγγυιςεισ ςφμφωνα με το 

άρκρο 14 τθσ παροφςασ, 3) είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, 4) 

αποκλίνει από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφοράσ και 5) από τθν 

οικονομικι προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 

ΑΘΟ 7 : Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ 

Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ 

προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ 

που ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον προβλεπόμενο ςτθ Ρρόςκλθςθ υποβολισ 

προςφοράσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από τθν ΤΙΕΔΑ   με 

ζγγραφθ διλωςθ του προςφζροντοσ που υποβάλλεται πριν τθ λιξθ τθσ αρχικισ ιςχφοσ, ι 

κατά περίπτωςθ, τθσ προθγοφμενθσ παρατάςεωσ, και κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό 

διάςτθμα ίςο με εξιντα (60) θμζρεσ. Θ παράταςθ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ςυνιςτά παράταςθ 

τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ αντίςτοιχθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

ΑΘΟ 8 : Δικαιολογθτικά  

Τα δικαιολογθτικά χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

Α. Εκείνα που υποβάλλουν όλοι οι προςφζροντεσ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ) του 

άρκρου 8.1 και 

Β. Εκείνα που υποβάλλει μόνο ο Υποψιφιοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, 

ιτοι ο προςωρινόσ υποπαραχωρθςιοφχοσ, (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΟΣΩΙΝΟΥ 

ΥΡΟΡΑΑΧΩΘΣΙΟΥΧΟΥ) του άρκρου 8.2.  

  

8.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο Υποψιφιοσ οφείλει να κατακζςει υποχρεωτικά, με ποινι αποκλειςμοφ, τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά και ζγγραφα:  

1) Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, θ οποία κα δίδεται εκτόσ των ςφραγιςμζνων 

φακζλων τθσ προςφοράσ και θ οποία κα πρωτοκολλείται. Στθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο 

διαγωνιςμό, κα αναφζρονται τα πλιρθ ςτοιχεία του υποψθφίου: Στοιχεία ταυτότθτασ, 

Επαγγελματικι δ/νςθ ι δ/νςθ κατοικίασ, τθλζφωνα επικοινωνίασ, e-mail, ΑΔΤ, ΑΦΜ, 

αρμόδια ΔΟΥ.  

2) Φωτοτυπία δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, αν είναι φυςικό πρόςωπο.  

3) Υπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψιφιοσ κα αναφζρει ότι:  
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α) ζχει λάβει γνϊςθ όλων των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται 

ρθτά και ανεπιφφλακτα.  

β) ζχει πλιρθ γνϊςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ του ακινιτου, θ παραχϊρθςθ του 

οποίου δθμοπρατείται, τθν οποία αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα και  

γ) παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του, ςχετικό με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

ΤΙΕΔΑ ΑΕ για αναβολι ι ακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ. 

 4) Υπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψιφιοσ κα αναφζρει: 

 α) ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι  ςε οποιαδιποτε  ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται από τθ 

χϊρα εγκατάςταςισ του, οφτε ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε κάποια από 

τισ καταςτάςεισ αυτζσ,  

β) ότι δεν του ζχει επιβλθκεί ποινι αποκλειςμοφ από τουσ διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου για 

λόγουσ που ςυνδζονται με τθν εκτζλεςθ παρόμοιων υπθρεςιϊν με εκείνεσ που 

περιγράφονται ςτθν παροφςα. 

γ) ότι  δεν υπάρχουν λόγοι να πιςτεφει πωσ τα κωλφματα αυτά κα ςυντρζξουν κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και των τυχόν παρατάςεϊν τθσ και ότι αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 8.2 

του παρόντοσ άρκρου, εφόςον επιλεγεί ωσ προςωρινόσ υποπαραχωρθςιοφχοσ. 

4) Βεβαίωςθ ότι δεν είναι οφειλζτθσ τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. και δεν εκκρεμεί υπόλοιπο οφειλισ από 

διακανονιςμό οφειλϊν. 

5) Βεβαίωςθ από τθν Ταμειακι Υπθρεςία του Διμου ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ περί μθ οφειλισ 

(ςε περίπτωςθ προςωπικισ εταιρείασ, ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ προςκομίηεται 

αντίςτοιχα για όλα τα μζλθ).  

6) Φορολογικι ενθμερότθτα εν ιςχφ κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (ςε 

περίπτωςθ προςωπικισ εταιρείασ, ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ απαιτείται φορολογικι 

ενθμερότθτα των όλων των μελϊν).  

7) Γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρ/κων και Δανείων ι εγγυθτικι 

επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ υπζρ τθσ Τουριςτικισ Ιαματικισ Επιχείρθςθσ Διμου 

Αλεξανδροφπολθσ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ «ΤΙΕΔΑ Α.Ε.», για ςυμμετοχι ςτθν ανοιχτι 

προφορικι πλειοδοτικι δθμοπραςία με τίτλο «Παραχώρηςη - Μίςθωςη  Ταβζρνασ - 

Εςτιατορίου εντόσ του Δημοτικοφ  Κάμπινγκ», ποςοφ ίςου με το ζνα δζκατο (1/10) του 
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ελαχίςτου ορίου προςφοράσ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ ζχει οριςκεί 

ςτθν διακιρυξθ (ιτοι 350,00€ x 12 μινεσ x 3 ζτθ=12.600,00€ x 1/10= 1.260,00€). 

8) Υπεφκυνθ διλωςθ αντί Ροινικοφ Μθτρϊου, το κείμενο τθσ οποίασ ζχει ωσ εξισ: «Δεν 

υπάρχει εισ βάροσ μου τελεςίδικη καταδικαςτική απόφαςη για ζναν από τουσ ακόλουθουσ 

λόγουσ: ςυμμετοχή ςε εγκληματική οργάνωςη, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα 

ή εγκλήματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτηριότητεσ, με νομιμοποίηςη εςόδων από 

παράνομεσ δραςτηριότητεσ ή με χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατίασ, τησ παιδικήσ εργαςίασ 

και άλλων μορφών εμπορίασ ανθρώπων». 

9) Ζναρξθ ςτθ Δ.Ο.Υ και τυχόν μεταβολζσ ι /και εκτφπωςθ τθσ προςωποποιθμζνθσ 

πλθροφόρθςθσ από το TAXIS τθσ ΑΑΔΕ.  

10) Αντίγραφο (επικυρωμζνο) τθσ άδειασ παραμονισ (για αλλοδαποφσ εκτόσ των χωρϊν 

Ε.Ε.) 

Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, επιπλζον των προαναφερόμενων, κα πρζπει να 

ςυνυποβάλλονται και θ ςυςτατικι του πράξθ και νόμιμα κατά περίπτωςθ παραςτατικά 

εκπροςϊπθςισ του και πιςτοποιθτικο ΓΕΜΘ . Ειδικότερα:  

- Οι Α.Ε. εκπροςωποφνται από μζλοσ του Δ.Σ. ι άλλο νόμιμο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, 

εφοδιαςμζνο με πρακτικό του ΔΣ ςτο οποίο εκτόσ από τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτο 

διαγωνιςμό κα αναφζρεται και το πλιρεσ ονοματεπϊνυμό του, κακϊσ και επίςθμα 

αποςπάςματα πρακτικϊν Δ.Σ. και Γ.Σ. ι ΦΕΚ, από τα οποία κα προκφπτει το νομότυπο τθσ 

ςυγκρότθςθσ και λιψεωσ τθσ εξουςιοδοτικισ απόφαςθσ από το Δ.Σ.  

- Οι ΕΡΕ, ΟΕ και ΕΕ εκπροςωποφνται από το διαχειριςτι τουσ ι άλλο πρόςωπο 

εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο.  

 Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ δικαιολογθτικοφ θ αντίςτοιχθ προςφορά αποκλείεται από τθν 

περαιτζρω διαδικαςία. Ρερί τθσ ςυμμετοχισ ι του αποκλειςμοφ ενδιαφερομζνου από τθν 

δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροφνται οι όροι τθσ παροφςασ, αποφαίνεται θ επιτροπι τθσ 

δθμοπραςίασ και θ απόφαςθ αναγράφεται ςτα πρακτικά. 

 

8.2  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΥΡΟΡΑΑΧΩΗΣΙΟΥΧΟΥ  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο Υποψιφιοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ, οφείλει να υποβάλει υποχρεωτικά με ποινι αποκλειςμοφ, ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο, όλα τα παρακάτω ζγγραφα και δικαιολογθτικά: 

Φυςικά Ρρόςωπα – Νομικά Ρρόςωπα 
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8.2.1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 

ςυντρζχουν τα αδικιματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ και ζχουν δθλωκεί 

με τθν Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 του άρκρου 8.1.8. 

8.2.2 Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο 

να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό 

διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία 

που προβλζπεται από το δίκαιο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του (ζκδοςθσ τελευταίου 

εξαμινου).  

8.2.3 Νομικά Ρρόςωπα 

 Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά και ειδικά για το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου για όλα 

τα πρόςωπα που διοικοφν τθν εταιρεία όπωσ αυτά προκφπτουν από το τελευταίο 

(πρόςφατο) ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ τθσ ι πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ. 

Τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ. 

 

ΑΘΟ 9 : Οικονομικι Ρροςφορά 

9.1 Τιμι Εκκίνθςθσ 

Θ τιμι εκκίνθςθσ του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ τθσ  υπ’ αρικμόν 

πρωτοκόλλου  απόφαςθσ : 16152/28.05.2021 τθσ Επιτροπισ Εκτίμθςθσ Ακινιτων του Ν. 

3463/06 ορίηεται εισ το ποςό των 350 ευρϊ πλζον χαρτοςιμου 3,6%. 

9.2    Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Θ οικονομικι προςφορά κα είναι γραπτι ςε κλειςτό φάκελο ςφμφωνα με το άρκρο 5 και κα 

πρζπει να αναφζρει ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ το προςφερόμενο μθνιαίο  οικονομικό 

αντάλλαγμα, πλζον χαρτοςιμου 3,6%. 

ΑΘΟ 10 : Αποςφράγιςθ Ρροςφορϊν 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίηονται μόνο για τισ προςφορζσ που κρίκθκαν 

αποδεκτζσ από τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων τουσ (Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ). 

Πςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται και επιςτρζφονται.  

ΑΘΟ 11 : Αναβολι – Ματαίωςθ – Ακφρωςθ Διαγωνιςμοφ 

11.1 Θ ΤΙΕΔΑ   δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ και δικαιοφται να τθν 

ανακζςει ι όχι, να αναβάλει, επαναλάβει ι ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει τθ διαδικαςία 
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ανάδειξθσ Αναδόχου ςε οποιοδιποτε ςτάδιο, χωρίσ καμία υποχρζωςθ για καταβολι 

αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ ςτουσ Υποψθφίουσ.  

11.2 Εάν θ διαδικαςία αναβλθκεί, επαναλθφκεί ι ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο, οι 

Οικονομικζσ Ρροςφορζσ που κα ζχουν τυχόν ιδθ υποβλθκεί επιςτρζφονται ςτουσ 

Διαγωνιηόμενουσ μετά από ζγγραφθ πρόςκλθςι τουσ. Εάν αυτοί δεν προςζλκουν εντόσ τθσ 

κακοριςμζνθσ από τθν Επιτροπι προκεςμίασ, αυτζσ καταςτρζφονται.  

11.3 Θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του Υποψθφίου, ο οποίοσ δεν δικαιοφται 

καμίασ αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό και τθ 

ςφνταξθ και υποβολι τθσ Ρροςφοράσ. 

11.4 Θ δθμοπραςία ακυρϊνεται αμζςωσ και επαναλαμβάνεται αυτοδικαίωσ ςτισ εξισ 

περιπτϊςεισ: α) όταν δεν  παρουςιαςκεί πλειοδότθσ, β) όταν ματαιωκεί ελλείψει  

επιτροπισ, γ) εάν με το πζρασ τθσ δθμοπραςίασ ο πλειοδότθσ αρνθκεί να υπογράψει τα 

πρακτικά, δ)  εάν  δεν προςζλκει ςτθν ςφναψθ  του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου και ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, ε) εάν ηθτιςει μεταβολι ζςτω και ενόσ εκάςτου 

όρου αυτϊν που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ και ιδίωσ ωσ προσ τουσ όρουσ εκμίςκωςθσ 

των ακίνθτων, ςτ) όταν κρικεί ακυρωτζα  ωσ αςφμφορθ από το ΔΣ, η) όταν προκφψει 

παράβαςθ των ουςιωδϊν τφπων και των όρων τθσ παροφςθσ  διακιρυξθσ. 

Σε περίπτωςθ που δεν εμφανιςκοφν πλειοδότεσ κατά τθν οριςκείςα θμζρα και ϊρα θ 

δθμοπραςία κα επαναλθφκεί τθν 26θ Ιουλίου 2021, θμζρα Δευτζρα  και τόποσ 

διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ ορίηεται επίςθσ το κεντρικό γραφείο διοίκθςθσ τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. 

επί τθσ Λ.Μάκρθσ –Ραραπλεφρωσ του Δθμοτικοφ Camping,ςτθν Αλεξανδροφπολθ.  Ώρα 

διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ ορίηεται θ ϊρα 10:00 π.μ. ζωσ τθν ϊρα 12:00.μ. Κατά τα 

λοιπά ιςχφουν όλοι οι όροι που προαναφζρκθκαν ςχετικά με τθν διεξαγωγι τθσ 

δθμοπραςίασ.  

 

ΑΘΟ 12 : Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν 

Ο υποψιφιοσ που κα προςφζρει το μεγαλφτερο μθνιαίο οικονομικό αντάλλαγμα   κα είναι 

ο προςωρινόσ Υποπαραχωρθςιοφχοσ. 

Μετά το πζρασ τθσ δθμοπραςίασ θ επιτροπι κα  διαβιβάςει τα πρακτικά αυτισ ςτο ΔΣ το 

οποίο ζχει τθν ευκφνθ τθσ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του.  

ΑΘΟ 13: Ανάκεςθ - Ζναρξθ υποπαραχϊρθςθσ – Υπογραφι Σφμβαςθσ 

13.1 Μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ανακοινϊνεται θ οριςτικι κατακφρωςθ.  
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Θ διάρκεια τθσ υποπαραχϊρθςθσ άρχεται με τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου 

παράδοςθσ – παραλαβισ του χϊρου. 

Στθ ςυνζχεια ο προςωρινόσ υποπαραχωρθςιοφχοσ κα κλθκεί να προςζλκει   για τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ, ανακαλείται θ 

κατακφρωςθ. 

Tα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςε θμεριςιο τοπικό τφπο βαρφνουν τον προςωρινό 

υποπαραχωρθςθςιοφχο. Καλείτε να πλθρϊςει  τα ζξοδα πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ . 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία του παραχωροφμενου χϊρου και τουλάχιςτον 

όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ. Το κείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ, κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά, 

Ρρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, εκτόσ 

καταδιλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν.  

13.2 Θ υποχρζωςθ καταβολισ ανταλλάγματοσ τθσ υποπαραχϊρθςθσ άρχεται ζνα (1) μινα από 

τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ (περίοδοσ χάρθτοσ). Θ περίοδοσ χάρθτοσ 

παρζχεται ςτον υποπαραχωρθςιοφχο προκειμζνου αυτόσ να προχωριςει ςτισ αναγκαίεσ 

εργαςίεσ ςτουσ χϊρουσ κακϊσ και για τθ λιψθ των απαραίτθτων αδειϊν από τουσ 

αρμόδιουσ φορείσ.  

ΑΘΟ 14 : Εγγυιςεισ 

14.1 Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από αναγνωριςμζνθ Τράπεηα ςτθν Ελλάδα ι από αναγνωριςμζνα 

πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ – μζλθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που ζχουν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα το δικαίωμα αυτό. Τα 

αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι ι τθν 

Αγγλικι γλϊςςα, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ.  

14.2 Με τθν εγγυθτικι επιςτολι – που αποτελεί αυτοτελι ςφμβαςθ – το πιςτωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει το κακοριςμζνο ποςό με μόνθ τθ διλωςθ 

εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται, χωρίσ να μπορεί να ερευνά, οφτε αν πράγματι 

υπάρχει ι αν είναι νόμιμθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι). 

14.3 Οι εν γζνει αναφερόμενεσ ςτθ Ρρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ εγγυιςεισ πρζπει να 

περιλαμβάνουν καταρχιν: 

α. Τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β. Τον εκδότθ, 
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γ. Τθν εταιρεία προσ τθν οποία απευκφνεται , 

δ. Το είδοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ και τον αρικμό τθσ  

ε. Το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ και τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ, 

ςτ. Τθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του υποψθφίου υπζρ του οποίου εκδίδεται θ 

εγγφθςθ, 

η. Τον τίτλο τθσ παροφςασ και τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ, 

θ. Τουσ όρουσ ι υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερόμενου με τουσ κάτωκι όρουσ: i) θ 

εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται τθσ ενςτάςεωσ 

τθσ διηιςεωσ, ii) ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ κα προβεί ςε παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ 

φςτερα από ζγγραφο τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. που κα υποβλθκεί πριν τθ λιξθ τθσ, iii) θ ανάλθψθ 

υποχρζωςθσ από το πιςτωτικό ίδρυμα να καταβάλει οριςμζνο ποςό με μόνθ τθ διλωςθ 

εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται. 

Τυχόν ελλείψεισ τθσ εγγφθςθσ πζραν των ωσ άνω υποχρεωτικϊν ςτοιχείων μποροφν να 

ςυμπλθρϊνονται εκ των υςτζρων από τον εκδότθ τθσ, με μζριμνα του ενδιαφερόμενου. 

14.4 Εγγφθςθ Συμμετοχισ 

Ο Υποψιφιοσ υποχρεοφται να καταβάλει εγγφθςθ ςυμμετοχισ με τθ μορφι εγγυθτικισ 

επιςτολισ ςυμμετοχισ από αναγνωριςμζνο πιςτωτικό ίδρυμα. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ ανζρχεται ςε χίλια διακόςια εξιντα ευρϊ (1.260€). 

Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ είναι εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Θ 

εγγφθςθ που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου, απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ. 

Σε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ υποχρεωτικά παρατείνεται θ διάρκεια 

ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, που αφορά τον προςωρινό υποπαραχωρθςιοφχο, επιςτρζφεται 

μετά τθν κατάκεςθ τθσ προβλεπόμενθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και μζςα ςε πζντε (5) 

θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Οι εγγυιςεισ των λοιπϊν Υποψθφίων που 

ζλαβαν μζροσ ςτον διαγωνιςμό επιςτρζφονται μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, μετά από ςχετικι αίτθςι τουσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει:  

α. Σε περίπτωςθ απόςυρςθσ τθσ προςφοράσ πριν τθ λιξθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ ι τθσ 
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τυχόν παράταςθσ που δόκθκε κακϊσ και ςε περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ κατακφρωςθσ.  

β. Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ παραχωρθςιοφχοσ αρνθκεί να υπογράψει το ςχετικό 

πρακτικό, ςτο οποίο καταγράφεται θ προςφορά του εντόσ προκεςμίασ που κα του τεκεί. 

γ. Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ προςζλευςισ του προςωρινοφ υποπαραχωρθςιοφχου για 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν οποία απαιτείται προθγουμζνωσ θ κλιςθ του ςε 

ακρόαςθ. 

14.6 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ των Πρων τθσ Σφμβαςθσ 

Για τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν επιπλζον τα εξισ: 

α. Ο υποπαραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να προςκομίςει 

εγγυθτικι επιςτολι αορίςτου χρόνου, δθλαδι ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςτθν 

Τράπεηα, ωσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το ποςό που αντιςτοιχεί ςε 

τζςςερα (4) μθνιαία ανταλλάγματα, όπωσ προκφπτει από το τελικό προςφερόμενο 

αντάλλαγμα. 

β. Θ εγγφθςθ επιςτρζφεται μετά τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, τθν παράδοςθ του χϊρου και τθν 

οριςτικι εκκακάριςθ των απαιτιςεων μεταξφ τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. και του παραχωρθςιοφχου 

ςφμφωνα με τθν παροφςα, το νόμο και τθ ςφμβαςθ. 

γ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ από τθν 

ΤΙΕΔΑ Α.Ε. λόγω παράβαςθσ των υποχρεϊςεων του παραχωρθςιοφχου κακϊσ και για τθν 

ικανοποίθςθ κάκε αξίωςθσ τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. κατά του παραχωρθςιοφχου από 

κακυςτεροφμενα ανταλλάγματα ι άλλθ αιτία. 

δ. Εφόςον κατά τθ διάρκεια τθσ υποπαραχϊρθςθσ, θ εγγφθςθ μειωκεί λόγω επιβολισ 

ποινικισ ριτρασ ι άλλου λόγου που προβλζπεται από τθν Ρρόςκλθςθ υποβολισ 

προςφοράσ, το νόμο ι τθ ςφμβαςθ, ο υποπαραχωρθςιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί 

ςτθ ςυμπλιρωςι τθσ μζχρι του αρχικοφ ποςοφ μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν 

ειδοποίθςι του από το αρμόδιο Τμιμα τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε., διαφορετικά θ ςφμβαςθ μπορεί να 

καταγγελκεί από τον ΤΙΕΔΑ Α.E. 

ε. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ, κακ’ ολοκλθρίαν ι μζροσ αυτοφ, καταπίπτει λόγω ποινισ υπζρ τθσ 

ΤΙΕΔΑ Α.Ε., εκτόσ των λοιπϊν ςτθν παροφςα προβλεπομζνων περιπτϊςεων ζκπτωςθσ του 

υποπαραχωρθςιοφχου και ανεξάρτθτα από αυτζσ, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε 

όρου τθσ παροφςασ, τθσ ςφμβαςθσ ι των εγγράφων ςτα οποία αυτι αναφζρεται, κακϊσ και 

των ςχετικϊν διατάξεων, διατθρείται δε επιπλζον το δικαίωμα τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. να απαιτιςει 

αποκατάςταςθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ από οποιαδιποτε τζτοια παράβαςθ.   
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ςτ. Σε καμία περίπτωςθ δεν είναι επιτρεπτόσ ο ςυμψθφιςμόσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ που 

καταπίπτει προσ απαιτιςεισ τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. για καταβολι του ανταλλάγματοσ τθσ 

υποπαραχϊρθςθσ. 

 

ΑΘΟ 15 : Προι Υποπαραχϊρθςθσ 

 

15.1    Αντάλλαγμα  τθσ παραχϊρθςθσ  

15.1.1  Το αντάλλαγμα μαηί με το χαρτόςθμο κα καταβάλλεται από τον Χριςτθ εντόσ του πρϊτου 

πενκιμερου κάκε μινα χωρίσ να απαιτείται περαιτζρω ειδοποίθςθ προσ τοφτο. Θ 

καταβολι του ανωτζρω ανταλλάγματοσ δφναται να πραγματοποιθκεί κατ’ επιλογι του 

Χριςτθ είτε ςτο Ταμείο τθσ ΤΙΕΔΑ είτε μζςω κατάκεςθσ ςε ζναν από τουσ τραπεηικοφσ 

λογαριαςμοφσ που τθρεί.  

15.1.2  Το αντάλλαγμα κα αναπροςαρμόηεται ετθςίωσ κατά ποςοςτό ίςο με τθν αφξθςθ του 

Μ.Δ.Τ.Κ., όπωσ αυτό κακορίςτθκε από τθν Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία (ΕΛΣΤΑΤ)  ςυν μία 

ποςοςτιαία μονάδα. Σε περίπτωςθ αρνθτικοφ ι μθδενικοφ δείκτθ το αντάλλαγμα κα 

αυξάνεται κατά μία ποςοςτιαία μονάδα. 

15.1.3 Κάκε οφειλι που κακυςτερεί ο υποπαραχωρθςιοφχοσ προσ τθν ΤΙΕΔΑ Α.Ε   βαρφνεται με 

τουσ νόμιμουσ υπερθμερίασ τόκουσ. 

15.2 Δαπάνεσ θλεκτριςμοφ, νεροφ και κακαριότθτασ 

Θ δαπάνθ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ κα βαρφνει αποκλειςτικά τον 

υποπαραχωρθςιοφχο, όπωσ επίςθσ και τα κατά νόμο τζλθ, φόροι, δικαιϊματα, ειςφορζσ ι 

κρατιςεισ και γενικά επιβαρφνςεισ, που βαρφνουν από οποιαδιποτε αιτία τον 

παραχωροφμενο χϊρο, όπωσ αυτά που επιβάλλονται για τθν χριςθ και λόγω τθσ χριςθσ 

του χϊρου αυτοφ.  

Θ μζριμνα, θ ευκφνθ και θ δαπάνθ για τθν κακαριότθτα του ςυνολικοφ παραχωροφμενου 

χϊρου είναι αποκλειςτικά του υποπαραχωρθςιοφχου. 

15.3.   Ραράταςθ - αυκαίρετθ χριςθ  

15.3.1  Αποκλείεται ρθτά θ ςιωπθρι παράταςθ του χρόνου τθσ παραχϊρθςθσ ι θ ςιωπθρι 

ανανζωςι τθσ. Ωσ ςιωπθρι παράταςθ ι ςιωπθρι ανανζωςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί θ 

εξακολοφκθςθ τθσ χριςθσ του χϊρου από τον υποπαραχωρθςιοφχο μετά τθ λιξθ τθσ 

διάρκειασ τθσ παραχϊρθςθσ, ακόμθ και εάν θ ΤΙΕΔΑ ΑΕ   δεν ζχει εναντιωκεί ρθτά ςε αυτι.  
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15.3.2  Εάν γίνει επιμζτρθςθ του χϊρου  και διαπιςτωκεί ότι ο υποπαραχωρθςιοφχοσ ζχει 

καταλάβει χϊρο επιπλζον του παραχωροφμενου, χωρίσ τθν απαραίτθτθ ζγγραφθ ζγκριςθ , 

κα κεωρείται ότι ο επιπλζον του παραχωροφμενου χϊροσ ζχει καταλθφκεί αυκαιρζτωσ και 

ο Χριςτθσ κα χρεϊνεται μζχρι και το διπλάςιο τθσ αξίασ του μθνιαίου ανταλλάγματοσ ανά 

τμ, κατά τθν αποκλειςτικι ευχζρεια τθσ ΤΙΕΔΑ  .  

15.4. Καταγγελία - λφςθ τθσ ςφμβαςθσ 

15.4.1  Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να καταγγελκεί από οποιοδιποτε από τα μζρθ και πριν τθ 

λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ παραχϊρθςθσ για ςπουδαίο λόγο. Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να 

ειδοποιθκεί εγγράφωσ το άλλο μζροσ τουλάχιςτον ζξι(6) μινεσ πριν από τθν επικυμθτι 

λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. θτά αναφζρεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι ο υποπαραχωρθςιοφχοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει το αντάλλαγμα που αντιςτοιχεί ςτο χρονικό διάςτθμα 

μζχρι το πζρασ του εξαμινου, οπότε και επζρχεται θ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

15.4.2  Πλοι οι όροι τθσ ςφμβαςθσ ςυνομολογοφνται ουςιϊδεισ, θ παράβαςθ δε οποιουδιποτε 

από αυτοφσ επάγεται το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ παροφςθσ και τθν αποβολι του 

υποπαραχωρθςιοφχου από τον παραχωροφμενο χϊρο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

παροφςασ. 

15.4.3  Οποιαδιποτε περαιτζρω παραχϊρθςθ με αντάλλαγμα ι χωρίσ αντάλλαγμα τθσ χριςθσ 

μζρουσ ι του ςυνόλου του παραχωροφμενου χϊρου εκ μζρουσ του υποπαραχωρθςιοφχου 

ςε τρίτουσ, επιτρζπεται αποκλειςτικά και μόνο μετά από προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ 

τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ. Σε περίπτωςθ τζτοιασ παραχϊρθςθσ που κα γίνει κατά παράβαςθ τθσ 

παροφςθσ, θ ΤΙΕΔΑ ΑΕ  δφναται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και ο υποπαραχωρθςιοφχοσ 

υποχρεοφται να αποδϊςει  όλα τα ειςπραχκζντα ανταλλάγματα κακϊσ και οτιδιποτε άλλο 

ειςζπραξε εξ αυτισ τθσ αιτίασ (εγγφθςθ κ.λπ), κακϊσ και τα μθνιαία ανταλλάγματα που 

αντιςτοιχοφν ςτον χρόνο από τθν καταγγελία μζχρι και τθ λιξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

15.4.4   Θ κακυςτζρθςθ πλθρωμισ του ανταλλάγματοσ ι του λογαριαςμοφ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ι 

νεροφ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ανωτζρω, για διάςτθμα ζωσ δφο (2) μθνϊν κακϊσ και 

κάκε άλλθ περίπτωςθ παραβάςεωσ των υποχρεϊςεων του υποπαραχωρθςιοφχου 

αποτελοφν λόγο καταγγελίασ τθσ παραχϊρθςθσ και τθσ ςφμβαςθσ. 

15.4.5   Ιδίωσ δε, αλλά όχι περιοριςτικϊσ, κεωρείται ςπουδαίοσ λόγοσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ 

οποιαδιποτε ενζργεια του υποπαραχωρθςιοφχου δφναται να κεωρθκεί αντίκετθ ςτισ 

διατάξεισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  
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15.4.6   Ο υποπαραχωρθςιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποδϊςει τον χϊρο ςε καλι  και 

λειτουργικι κατάςταςθ εντόσ δζκα πζντε θμερϊν (15) από τθν λιξθ ι τθν με οποιοδιποτε 

τρόπο λφςθ τθσ παραχϊρθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο.  

15.4.7  Με τθ λιξθ τθσ υποπαραχϊρθςθσ, τυχόν υπάρχουςεσ υποδομζσ κα παραμείνουν υπζρ τθσ 

ΤΙΕΔΑ ΑΕ. Σε περίπτωςθ που θ ΤΙΕΔΑ ΑΕ κρίνει ότι δεν χρειάηεται τισ καταςκευζσ, ο χριςτθσ 

είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τον χϊρο ελεφκερο προσ χριςθ. 

15.4.8  Αν ο υποπαραχωρθςιοφχοσ δεν παραδϊςει τθ χριςθ του χϊρου κατά τα ανωτζρω, 

κεωρείται ότι κάνει αυκαίρετθ χριςθ και ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ για κάκε ηθμία τθσ 

ΤΙΕΔΑ Α.Ε. Επιπλζον και ακροιςτικϊσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι ποινικισ ριτρασ ποςοφ 

ίςου με το διπλάςιο του 1/30 του μθνιαίου ανταλλάγματοσ για κάκε θμερολογιακι θμζρα 

κακυςτζρθςθσ (από οποιοδιποτε λόγο και αιτία και αν προιλκε θ κακυςτζρθςθ αυτι).  

Θ ποινικι ριτρα δεν κα καταβλθκεί εάν ο υποπαραχωρθςιοφχοσ πριν λιξει θ διάρκεια τθσ 

παραχϊρθςθσ υποβάλλει αίτθςθ ανανζωςθσ αυτισ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ωσ άνω 

παραγράφου 15.3.1 και μζχρι να εκδοκεί και γνωςτοποιθκεί ςε αυτόν θ ςχετικι απόφαςθ 

του αρμοδίου οργάνου τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ.   

15.5  Ο Υποπαραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται ςτθ διατιρθςθ του παραχωροφμενου χϊρου ςε καλι 

κατάςταςθ, όπωσ αυτόσ διαμορφϊκθκε μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν χωρίσ να 

μπορεί να μεταβάλλει τθ φφςθ και κατάςταςι του ι να τον χρθςιμοποιιςει για ςκοπό 

διαφορετικό από αυτόν που ςυμφωνικθκε χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ άδεια τθσ ΤΙΕΔΑ 

Α.Ε.  

15.5.1 Ο Υποπαραχωρθςιοφχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκδϊςει τισ απαιτοφμενεσ από 

οποιαδιποτε Αρχι άδειεσ, που αφοροφν ςτθ λειτουργία του Καταςτιματοσ, Ριςτοποιθτικά 

Ρυραςφάλειασ κ.λπ. Επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τισ ιςχφουςεσ Αςτυνομικζσ, 

Λιμενικζσ, Ρυροςβεςτικζσ, Υγειονομικζσ διατάξεισ ι εντολζσ άλλων αρμοδίων αρχϊν κακϊσ 

και τισ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ όπωσ αυτζσ εκάςτοτε ιςχφουν. Θ ΤΙΕΔΑ Α.Ε δεν φζρει 

καμία ευκφνθ για τυχόν μθ χοριγθςθ οποιαςδιποτε άδειασ, ο δε υποπαραχωρθςιοφχοσ 

εξακολουκεί να υποχρεοφται ςτθν καταβολι του ςυμφωνθκζντοσ ανταλλάγματοσ. 

15.5.2  Ο Υποπαραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα και επιβαλλόμενα 

από τισ περιςτάςεισ μζτρα για τθν αποφυγι ηθμιϊν ι ατυχθμάτων ςε τρίτουσ, ςτον 

παραχωροφμενο χϊρο και τθν αποφυγι ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ. Φζρει δε 

αποκλειςτικά τθν πλιρθ ποινικι, αςτικι και διοικθτικι ευκφνθ από το λόγο αυτό κακϊσ και 

για τθ μθ τιρθςθ των χϊρων αυτϊν κατάλλθλων για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ 

ΤΙΕΔΑ ΑΕ. Ο υποπαραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται ςε αποηθμίωςθ για κάκε ηθμιά που 
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προκαλείται ςτθν ΤΙΕΔΑ ΑΕ ι ςε τρίτουσ από τθ χριςθ των παραχωροφμενων χϊρων και κα 

αναλαμβάνει ο ίδιοσ τθν ευκφνθ για τθν αποκατάςταςι τθσ ςε περίπτωςθ που εναχκεί θ 

ΤΙΕΔΑ ΑΕ από τον ηθμιωκζντα εξ αυτισ τθσ αιτίασ.  

15.5.3. Επιτρζπεται θ προβολι του εμπορικοφ ςιματοσ του υποπαραχωρθςιοφχου κατόπιν 

προθγοφμενθσ ζγγραφθσ ζγκριςθσ τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε, τθρουμζνων όλων των κείμενων 

νομοκετικϊν διατάξεων. 

15.5.4 Σε περίπτωςθ παράνομθσ διατάραξθσ ι αποβολισ του από τον παραχωροφμενο χϊρο κακϊσ 

και ςε κάκε περίπτωςθ παράνομθσ ενζργειασ τρίτου ςτον παραπάνω χϊρο, ο 

υποπαραχωρθςιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιεί αμζςωσ με κάκε πρόςφορο μζςο 

τθν ΤΙΕΔΑ Α.Ε ςχετικά. Θ ΤΙΕΔΑ Α.Ε διατθρεί το δικαίωμα να εκμεταλλεφεται διαφθμιςτικά 

τουσ χϊρουσ  αρμοδιότθτάσ του πάντοτε ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, με φροντίδα 

τα διαφθμιςτικά μθνφματα να μθν αντιςτρατεφονται – ανταγωνίηονται τα ςυμφζροντα των 

υποπαραχωρθςιοφχων. 

15.5.5 Θ ΤΙΕΔΑ Α.Ε διατθρεί το δικαίωμα οποτεδιποτε να προβαίνει ςτθν επικεϊρθςθ του χϊρου για 

τθ διαπίςτωςθ τθσ κατάςταςθσ αυτοφ και τθσ τιρθςθσ ι όχι των όρων τθσ παροφςασ.  

15.5.6  Κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, θ ΤΙΕΔΑ Α.Ε δεν είναι υποχρεωμζνθ να προβεί ςε 

καμία ςυντιρθςθ ι επιςκευι ι επιδιόρκωςθ ι μεταβολι του χϊρου και των 

εγκαταςτάςεων του και οι ςχετικζσ δαπάνεσ και ευκφνεσ κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον 

υποπαραχωρθςιοφχο.  

15.5.7 Θ ΤΙΕΔΑ ΑΕ δεν ευκφνεται για τυχόν κζςπιςθ απαγόρευςθσ ι περιοριςμοφ τθσ 

εκμετάλλευςθσ του χϊρου για λόγουσ ανωτζρασ βίασ και δεν ζχει δικαίωμα ο 

υποπαραχωρθςιοφχοσ να προβάλλει οποιαδιποτε αξίωςθ κατά τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε από αυτό το 

λόγο.  

 

15.7   Ειδικοί όροι  

15.7.1 Ο χριςτθσ υποχρεοφται να καταβάλλει, ετθςίωσ, ςτθν ΤΙΕΔΑ ΑΕ το ποςό των 6,00 € ανά τ.μ. 

του παραχωροφμενου χϊρου, για τθν κάλυψθ κινδφνων πυρόσ και λοιπϊν ςυναφϊν 

κινδφνων του κτιρίου. Το ποςό κα καταβλθκεί εφάπαξ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία επίδοςθσ του ςχετικοφ λογαριαςμοφ άλλωσ να προςκομίςει αςφαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο για τθν  κάλυψθ κινδφνων πυρόσ και λοιπϊν ςυναφϊν κινδφνων του κτιρίου με 

δικαιοφχο τθν ΤΙΕΔΑ ΑΕ και αςφαλιςτικι κάλυψθ φψουσ 6.00 Ευρϊ ανά τ.μ. του 

παραχωροφμενου  χϊρου. 
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15.7.2  Σε περίπτωςθ που για λόγουσ ευπρεπιςμοφ και αιςκθτικισ του χϊρου, αποφαςιςτεί θ 

αναμόρφωςθ χϊρων (εςωτερικά – εξωτερικά του παραχωροφμενου χϊρου) ο χριςτθσ 

υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί με τισ εντολζσ των αρμοδίων οργάνων τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ.  

15.7.3 Για τθν εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν του κάμπινγκ κατά τθν διάρκεια των κερινϊν  μθνϊν 

(6οσ ζωσ και 9ο) το ωράριο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ μαηικισ εςτίαςθσ  οφείλει να 

ακολουκεί, τουλάχιςτον, το ωράριο λειτουργίασ που κα υποδειχτεί  ζτςι ϊςτε να καλφπτει 

τισ ανάγκεσ των επιςκεπτϊν. 

15.7.4 Πλεσ οι εςωτερικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ μαηικισ εςτίαςθσ καταςκευάηονται, 

ςυντθροφνται και επιςκευάηονται από τον χριςτθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ, 

υπό τθν επιςταςία και κατόπιν ζγκριςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ.  

15.7.5 Ο χριςτθσ οφείλει να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ Υγειονομικισ  Διάταξθσ 

και νομοκεςίασ περί διακίνθςθσ τροφίμων και ποτϊν, φζρει  δε τθν αποκλειςτικι ευκφνθ 

και κάκε ζννομθ ςυνζπεια ςε περίπτωςθ ενδεχόμενθσ πρόκλθςθσ βλάβθσ ςτθν υγεία των 

επιςκεπτϊν τθσ επιχείρθςθσ μαηικισ εςτίαςθσ με κάκε επιφφλαξθ τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ για τθν 

ανόρκωςθ κάκε ηθμιάσ που κα υποςτεί εξ αιτίασ αυτοφ του γεγονότοσ. 

15.7.6 Ο εξοπλιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ μαηικισ εςτίαςθσ βαρφνει τον χριςτθ, κα είναι ςε άριςτθ 

κατάςταςθ και ο χριςτθσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ςτισ υποδείξεισ των οργάνων τθσ 

ΤΙΕΔΑ ΑΕ. 

15.7.7 Θ χριςθ υγραερίου επιτρζπεται μόνο μετά από τθν πλιρθ τιρθςθ των ςχετικϊν διατάξεων και 

αδειϊν για τθν πυραςφάλεια και με αποκλειςτικι ευκφνθ του χριςτθ. 

15.7.8 Δεν επιτρζπεται θ χριςθ – αποκικευςθ υλικϊν που προκαλοφν δυςοςμία, είναι επικίνδυνα 

για τθ δθμόςια υγεία ι επικίνδυνα προσ ανάφλεξθ κ.λπ. 

15.7.9 Σε περίπτωςθ περιοριςμοφ τθσ εκμετάλλευςθσ τθσ επιχείρθςθσ μαηικισ εςτίαςθσ για 

υγειονομικοφσ λόγουσ, ο χριςτθσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι του ανταλλάγματοσ για το 

χρονικό διάςτθμα που θ επιχείρθςθ παραμζνει κλειςτι.-  

15.7.10 Σε περίπτωςθ που τα Ελλθνικά Τουριςτικά Ακίνθτα ΑΕ ι ο ΕΟΤ ι θ ΕΤΑΔ ι οποιοςδιποτε 

άλλοσ ζλκει  δικαιϊματα διαχείριςθσ ι κυριότθτασ ςτο χϊρο του κάμπινγκ, απαιτιςουν 

τθν επιςτροφι τθσ διαχείριςθσ και τθν παράδοςθ του χϊρου, τότε όλεσ οι μιςκϊςεισ 

λφνονται αμζςωσ αηθμίωσ χωρίσ τθν υποχρζωςθ καταβολισ καμιάσ αποηθμίωςθσ ςτουσ 

μιςκωτζσ και για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία από τθν εκμιςκϊτρια ΤΙΕΔΑ Α.Ε. Γίνεται 

ρθτϊσ εδϊ μνεία ότι θ δθμοπραςία και θ εκμίςκωςθ των επιχειριςεων γίνεται υπό τον 

ωσ άνω όρο τον όποιο οι κεματιςτζσ με μόνθ τθν ςυμμετοχι τουσ κεωρείται ότι 

αποδζχτθκαν χωρίσ καμιά εναντίωςθ. Η ΤΙΕΔΑ Α.Ε. ρθτά διακθρφςςει ότι ουδεμία ευκφνθ 
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ζχει για οποιοδιποτε νομικό ι πραγματικό ελάττωμα υφίςταται ι κα  εμφανιςτεί 

αργότερα ςτα μίςκια. 

 

 

Άρκρο 16. Λοιπζσ διατάξεισ  

16.1  Κάκε τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ αποδεικνφεται αποκλειςτικά και μόνον 

εγγράφωσ. Θ μθ ζγκαιρθ ενάςκθςθ από τθν ΤΙΕΔΑ Α.Ε μία φορά ι κατ’ επανάλθψθ 

οποιουδιποτε δικαιϊματόσ τθσ, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςθ από το δικαίωμά 

τθσ αυτό και δε δθμιουργεί κανζνα δικαίωμα υπζρ του υποπαραχωρθςιοφχου. 

16.2 Θ ΤΙΕΔΑ Α.Ε αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υποβάλει εντόσ των χρονικϊν ορίων που 

προβλζπονται εκ του νόμου, τθν απαιτοφμενθ Διλωςθ Ρλθροφοριακϊν Στοιχείων 

Μίςκωςθσ, υποβάλλοντασ τα απαιτοφμενα ςτοιχεία τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ θλεκτρονικά 

(μζςω του Taxisnet) ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν-Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν 

Συςτθμάτων και ο υποπαραχωρθςιοφχοσ ςτθ ςυνζχεια κα αποδεχκεί τθν ανωτζρω Διλωςθ.  

16.3  Θ παροφςα υποπαραχϊρθςθ δεν υπόκειται ςτισ διατάξεισ περί εμπορικϊν μιςκϊςεων.  

16.4    Θ παροφςα υποπαραχϊρθςθ διζπεται από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, 

16.5 Κάκε διαφορά που τυχόν προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπάγεται ςτθν 

αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων τθσ Αλεξανδροφπολθσ.  

 Αυτά αφοφ διακθρφςςει θ εκμιςκϊτρια ΤΙΕΔΑ Α.Ε.  και ςφμφωνα με τουσ άνωκεν όρουσ κα 

διενεργθκεί θ δθμοπραςία και κα μιςκωκεί το ακίνθτο, υπογράφεται θ παροφςα 

διακιρυξθ, περίλθψθ δε αυτισ κα δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςελίδα του διμου 

Αλεξανδροφπολθσ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε., ςτθ Διαφγεια και ςε μία (1) τοπικι 

θμεριςια εφθμερίδα ςε χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δζκα θμερϊν προ τθσ αρχικισ 

θμερομθνίασ διενζργειασ αυτι.  
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                                                    Ο Ρρόεδροσ   τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ      

 

                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ                                  
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