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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

«ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ» 
 

Το Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας ενόψει της εορταστικής περιόδου θα προβεί στην παραχώρηση 
χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης στον Προλιμένα Καλαμάτας, ανατολικά του πάρκινγκ, για  
χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προκειμένου να εγκατασταθεί ψυχαγωγικό παίγνιο τύπου 
«ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ», με κριτήριο κατακύρωσης την ανώτερη οικονομική προσφορά. 
Το ελάχιστο αντάλλαγμα της χρήσης του χώρου ανέρχεται σε 2.000,00 ευρώ, πλέον 
ΕΚΟΕΜΝ (3%), Χαρτοσήμου (3%) και ΟΓΑ Χαρτ/μου (20% επί του Χ/Μ).    
 

Για το σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις 
να προσέλθουν στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας, οδός Μιαούλη αρ. 30 Καλαμάτα τ.κ. 
24101 και να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται 
κατωτέρω, με ποινή αποκλεισμού, μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12η μεσημβρινή: 

 
1) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ., ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου στην παρούσα πρόσκληση ελάχιστου 
ορίου κατώτερης προσφοράς, δηλαδή διακόσια (200,00) ευρώ. 
2) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ιδίου (ΟΑΕΕ) και των εργαζομένων του (ΙΚΑ). 
4) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών διαθέτει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος 
για την άσκηση αυτής της δραστηριότητας. 
5) Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) προς εκείνον που 
υποβάλλει το φάκελο. 
 

Εκτός των προαναφερόμενων επιπλέον πρέπει να κατατεθούν: 
Α) Σε περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου: 
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή 
Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του για αλλοδαπούς) του τελευταίου τριμήνου 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όσοι συμμετέχοντες υπάγονται διοικητικά εκτός 
του Νομού Μεσσηνίας, μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφο αιτήματος χορήγησης 
αποσπάσματος ποινικού μητρώου εφόσον αυτό έχει υποβληθεί πριν την ημερομηνία 
κατάθεσης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει 
απαραιτήτως να έχει υποβληθεί μέχρι την ημερομηνίας κατακύρωσης του αποτελέσματος 
από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Καλαμάτας. 
2) Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, απαιτείται βεβαίωση του δήμου ή κοινότητας 
που αποδεικνύει τη συγγένεια με τον αναπληρούμενο.  
3) Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου απαιτείται πιστοποιητικό της 
αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού.  
4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
Β) Σε περίπτωση συμμετοχής Νομικού Προσώπου Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. , Ε.Ε.) 
1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, 



2) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των μελών της εταιρείας, ότι έλαβαν γνώση των 
όρων της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, 
3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή 
Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του για αλλοδαπούς) του τελευταίου τριμήνου 
των εταίρων που συμμετέχουν σε αυτές, όπως προκύπτουν τα μέλη αυτών από το 
καταστατικό και τις τροποποιήσεις του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί 
για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όσοι 
συμμετέχοντες υπάγονται διοικητικά εκτός του Νομού Μεσσηνίας, μπορούν να προσκομίσουν 
αντίγραφο αιτήματος χορήγησης αποσπάσματος ποινικού μητρώου εφόσον αυτό έχει 
υποβληθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το απόσπασμα 
ποινικού μητρώου πρέπει απαραιτήτως να έχει υποβληθεί μέχρι την ημερομηνίας 
κατακύρωσης του αποτελέσματος από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Καλαμάτας. 
 
Γ) Σε περίπτωση συμμετοχής Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ε.Π.Ε. , Α.Ε.): 
1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, 
2) Υπεύθυνες δηλώσεις του Προέδρου, του Δ/ντα Συμβούλου και του διαχειριστή της 
εταιρείας του Ν. 1599/1986 ότι έλαβαν γνώση των όρων της ΚΥΑ 
Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-05-2013 (ΦΕΚ 1094/02-05-2013 Τεύχος Β΄) και του έρθρου 13 
του Ν. 2971/2001 και της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα, 
3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή 
Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του για αλλοδαπούς) του τελευταίου τριμήνου του 
Προέδρου, του Δ/ντα Συμβούλου, του διαχειριστή της εταιρείας, από το οποίο προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. Όσοι συμμετέχοντες υπάγονται διοικητικά εκτός του Νομού Μεσσηνίας, 
μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφο αιτήματος χορήγησης αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου εφόσον αυτό έχει υποβληθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης της εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει απαραιτήτως να έχει υποβληθεί 
μέχρι την ημερομηνίας κατακύρωσης του αποτελέσματος από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Καλαμάτας. 
4) Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση και του 
προσώπου που εξουσιοδοτείται με την απόφαση αυτή να συμμετέχει. 
 
Παρατηρήσεις: 
1) Το ψυχαγωγικό παίγνιο θα λειτουργήσει μόνο εφόσον χορηγηθεί στον παραχωρησιούχο 
από τον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Καλαμάτας η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικού 
παιγνίου, μετά την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου «Περί θεάτρων και 
κινηματογράφων» 
2) Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να έχει και να διατηρεί σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραχώρησης ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για την κάλυψη ατυχημάτων που 
τυχόν προκληθούν κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του παγοδρομίου και των 
βοηθητικών χώρων και στην περίπτωση που υποχρεωθεί το Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας στην 
πληρωμή οποιουδήποτε ποσού να το καταβάλει ο ανάδοχος. 
Αντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου θα κατατεθεί στο Δ.Λ.Τ.Καλαμάτας. 
3) Ο παραχωρησιούχος επιβαρύνεται με όλα τα λειτουργικά έξοδα της δραστηριότητας 
(ρεύμα, νερό κ.λ.π.). 
 
 
 
                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                                                        ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΓΕΝΗΣ 


