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Προκήρυξη ενοικίασης εγκαταστάσεων και κτισµάτων του 
χιονοδροµικού κέντρου ιδιοκτησίας Ελληνικού Ορειβατικού 
Συλλόγου Τρίπολης,  στην περιοχή Οστρακίνα του Όρους 

Μαινάλου Αρκαδίας. 
 

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Τριπόλεως, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο για την 
κατάθεση γραπτών προσφορών για την βραχυχρόνια -επτάµηνη (7)- εκµίσθωση 
εγκαταστάσεων και κτισµάτων  του χιονοδροµικού κέντρου Μαινάλου, σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας και του παραρτήµατος που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
και περιέχει αναλυτικές περιγραφές των προς µίσθωση προσφεροµένων, τον κανονισµό 
λειτουργίας και τον κανονισµό κοινοχρήστων υποχρεώσεων και δαπανών. 
 
Τα προς ενοικίαση, εγκαταστάσεις και ακίνητα και η ελάχιστη τιµή εκκίνησης ενοικίασης 
αυτών για όλη την περίοδο είναι τα πιο κάτω: 

1. Οι εγκαταστάσεις λειτουργίας του Χιονοδροµικού Κέντρου, αποτελούµενες από 
την περιγραφή στο παράρτηµα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας προκήρυξης. Τιµή εκκίνησης 2.000,00 €. 

2. Το Σαλέ κτίσµα διώροφο, µε ισόγειο 330 τ.µ και όροφο 260 τ.µ.  
Τιµή εκκίνησης 5.000,00 €. 

3. Παραπήγµατα για εγκατάσταση ∆ύο (2) επιχειρήσεων ενοικιάσεως χιονοδροµικού 
υλικού, εµβαδού περίπου:  100 τ.µ. το πρώτο, µε τιµή εκκίνησης 3.900,00€  και 
50 τ.µ το δεύτερο, µε  τιµή εκκίνησης  2.200,00 €. 

4. Παράπηγµα για εγκατάσταση καταστήµατος εµπορίας 30 τ.µ περίπου. Τιµή 
εκκίνησης εκάστου 800,00 €. 

5. Χώρο για εγκατάσταση κινητών περιπτέρων πώλησης πχ γλυκών 
παρασκευαζοµένων επιτόπου ή προπαρασκευασµένων. Τιµή εκκίνησης 700,00 €. 

 
Οικονοµικές υποχρεώσεις: 
Α. Η καταβολή  ενοικίου :  
Το 50% του ενοικίου θα καταβληθεί µε την υπογραφή της σύµβασης και το υπόλοιπο 
50% στις 10/02/2013.  
Β. Καταβολή αποθεµατικού κοινοχρήστων εξόδων µε την υπογραφή της σύµβασης.  
Όλοι οι µισθωτές των πιο πάνω χώρων, για να έχουν εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία 
επωµίζονται πέραν του ενοικίου και κοινόχρηστες δαπάνες απαραίτητες για την 
λειτουργία του χιονοδροµικού κέντρου Μαινάλου. Αυτές αναγράφονται αναλυτικά στο 
παράρτηµα καθώς και η κατανοµή αυτών, την διαχείριση των οποίων αναλαµβάνει ο 
Σύλλογος.  
 
Κάθε µισθωτής µπορεί να προσφέρει µία (1) και µόνο προσφορά- ανά Αριθµό 
Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ- στα προσφερόµενα προς ενοικίαση, πλην του 
προσφέροντος για τις εγκαταστάσεις που µπορεί, µόνο αυτός, να προσφέρει εκτός των 
εγκαταστάσεων και ακόµη µία µίσθωση.  
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Η προσφορά κάθε ενδιαφερόµενου θα πρέπει είναι γραπτή,  θα αποστέλλεται η θα 
παραδίδεται σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στα γραφεία του 
Συλλόγου επί της οδού Λαγοπάτη 43, 221 00 Τρίπολη και θα περιέχει, τα δικαιολογητικά 
και µια σύντοµη περιγραφή της δραστηριότητας και σε χωριστό κλειστό φάκελο την 
οικονοµική προσφορά.  
Ο χρόνος για την κατάθεση των προσφορών είναι έως την 07/11/2012 και ώρα 17:00. 
Την 07/11/2012 και ώρα 20:00 θα γίνει το άνοιγµα των φακέλων από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Συλλόγου. Κατά το άνοιγµα των φακέλων µπορεί να παρευρίσκεται και 
κάθε ενδιαφερόµενος που κατέθεσε προσφορά.    
Για παραλαβή παραρτήµατος, πληροφορίες, διευκρινήσεις και ενδεχόµενη συνάντηση, 
επικοινωνήστε στο τηλ. 2710-232243 καθηµερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής και από 
ώρα 10:00 π. µ. έως 20:00 µ. µ. (αρµόδιος κ. Γιάννης Πετρόπουλος). 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. Κανονισµός Λειτουργίας 

1.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1.1.1. ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΣΤΡΑΚΙΝΑ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 

ΑΠΟ 20/12/2012 Έως 21/04/2013 τουλάχιστον από 9,00 έως 16,00 του υποχρεωτικού 
χρόνου λειτουργίας των εγκαταστάσεων χιονοδροµίας. Το ωράριο αυτό µπορεί να 
µεταβληθεί κατόπιν εισηγήσεων των µισθωτών µόνο µε έγγραφη συµφωνία του ∆Σ του 
Συλλόγου.  

1.1.2. Λειτουργία σύµφωνα µε τους Νόµους  και κανονισµούς περί χιονοδροµικών 

κέντρων. 

1.1.3. Λειτουργία σύµφωνα µε όλους τους ασφαλιστικούς, φορολογικούς και 

υγιεινής και ασφάλειας νόµους και αποφάσεις της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. 

 
2.1. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ. ∆ΑΠΑΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
2.1.1. Υποχρεώσεις ΓΕΝΙΚΕΣ όλων των αναδόχων:  
Α. Κάθε ανάδοχος  συµµετέχει στην κάλυψη των κάτωθι περιγραφόµενων 
κοινοχρήστων δαπανών κατά το ποιο κάτω ποσοστό ανά εγκατάσταση.   
Για τις Χιονοδροµικές Εγκαταστάσεις ποσοστό 35%,  για το ΣΑΛΕ 35% και το λοιπό 
30% κατανεµηµένο στις ενοικιάσεις εξοπλισµού χιονοδροµίας (20% για την 
εγκατάσταση των 100 τ.µ. και 10% για αυτήν των 50 τ.µ.)  
Β. Κάθε ανάδοχος, µε την υπογραφή της σύµβασης θα προκαταβάλει ποσόν 
σύµφωνα µε τα ως άνω ποσοστά για την δηµιουργία αποθεµατικού κοινοχρήστων 
ποσού 8.000 €.   
Γ.  Κάθε ανάδοχος θα εγκαταστήσει στην ενοικιαζόµενη εγκατάσταση ενδιάµεσο 
σφραγισµένο µετρητή ηλεκτρικού ρεύµατος για την καταµέτρηση του ρεύµατος, οι 
δε κοινόχρηστες επιβαρύνσεις ρεύµατος θα κατανέµονται αναλογικά µε βάση την 
ενοικιαζόµενη εγκατάσταση.  
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∆. Κάθε ανάδοχος θα κάνει αποκοµιδή καθηµερινά των απορριµµάτων του 
διαχωρισµένα για ανακύκλωση. 
Ε. Κάθε ανάδοχος θα αναλάβει αναλογικά, µε κατανοµή που θα γίνει πριν την 
υπογραφή συµβάσεων από το ∆.Σ. του Συλλόγου, την πρόσληψη των απαραίτητων 
για την κοινόχρηστη λειτουργία του κέντρου ατόµων, µε τις περιγραφόµενες πιο 
κάτω ειδικότητες.  
ΣΤ. Όλοι οι ανάδοχοι  υποχρεούνται να λειτουργήσουν τα µίσθια σύµφωνα µε τα 
συµφωνητικά ενοικίασης που έχουν υπογράψει, για την επέκταση των εργασιών 
τους σε άλλο αντικείµενο υποχρεούνται σε συνεννόηση µε το ∆.Σ. του Συλλόγου και 
σε κάθε περίπτωση να τηρούν όλους τους προβλεπόµενους από τον νόµο 
κανονισµούς.  
Η. Όλοι οι ανάδοχοι κατά την άσκηση των επαγγελµατικών υποχρεώσεών τους, 
φροντίζουν να µην προβαίνουν σε πράξεις η παραλήψεις που δεν συνάδουν µε την 
αθλητική την αισθητική και την οικογενειακή µορφή  του Χιονοδροµικού κέντρου. 
(Πχ. ∆εν συνάδουν µε το Χιονοδροµικό κέντρο η ενοικίαση χιονοσκούτερ και 
µηχανοκίνητων οχηµάτων γνωστά ως «γουρούνες», καθώς και η κίνηση των 
υπαρχόντων για άλλο σκοπό πλην της λειτουργία του Χ.Κ., ακόµη δεν συνάδει µε το 
Χ.Κ. η διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών οποιασδήποτε µορφής.)  
Θ. Ότι αφορά την διαφήµιση εν γένει εντός του χιονοδροµικού κέντρου, αυτό ανήκει 
στον Σύλλογο, οι µισθωτές για την ανάγκη προβολής των θα έρχονται σε επαφή µε 
το ∆.Σ. για τον καθορισµό των όρων και των προϋποθέσεων διαφήµισης των.   
Ι. Οι µισθωτές, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας οφείλουν να συνδράµουν τον 
Σύλλογο κατά την διοργάνωση εκδηλώσεων µε π.χ. επέκταση ωραρίου λειτουργίας, 
παραχώρηση χώρων κλπ, για τις οποίες ο Σύλλογος οφείλει να τους ενηµερώσει 
εγκαίρως. 
      
2.1.2. ∆απάνες κοινόχρηστες όλων των αναδόχων.  
2.1.2.1  Προσωπικού µε κοινόχρηστη δαπάνη αµοιβών και µισθών, όλοι επιλογής του 
∆.Σ. του Συλλόγου.  
Ι. ∆ιευθυντής Χιονοδροµικού Κέντρου σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από τον νόµο 
προδιαγραφές µε πρόσληψη από τις Εγκαταστάσεις.  
ΙΙ. Ιατρός  Σύµβαση έργου µε πρόσληψη από τις Εγκαταστάσεις 
ΙΙΙ. Υπεύθυνος Μάρκετινγκ και ∆ηµοσίων Σχέσεων. Σύµβαση έργου µε πρόσληψη 
από το Σαλέ. 
ΙV. Παρκαδόροι 2 άτοµα για Σάββατο Κυριακή, εορτές ή όποτε άλλοτε απαιτηθεί µε 
πρόσληψη ανά ένας από τις 2 ενοικιάσεις.  
Σύνολο Προσωπικού µε κοινόχρηστη δαπάνη αµοιβών και µισθών άτοµα 5. 
Σηµείωση: Επιλογής του Συλλόγου θα είναι και το προσωπικό των εγκαταστάσεων 
όπως Πιστέρ, Χειριστής Χιονοστρωτήρα, Χειριστής αναβατήρων και κάθε άλλου 
ειδικευµένου προσωπικού που θα κληθεί να λειτουργήσει εξοπλισµό ιδιοκτησίας του 
Ε.Ο.Σ. Τρίπολης.    

       2.1.2.2 Κοινόχρηστες δαπάνες 
         Ι. ∆απάνη εκχιονισµού 
        ΙΙ. ∆απάνη κοινοχρήστων Ρεύµατος  
       ΙΙΙ. ∆απάνη καυσίµων και λιπαντικών χιονοστρωτήρα (ρατράκ). 
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3. Οικονοµικές και άλλες υποχρεώσεις όλων των αναδόχων.  
I. Οι µισθωτές που θα αναδειχθούν υποχρεούνται να παρουσιάσουν µια πολιτική τιµών 
η οποία να συνάδει µε την αθλητική και οικογενειακή µορφή του χιονοδροµικού 
κέντρου, λαµβάνοντας υπ΄όψη και την οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στην χώρα 
και να λάβουν την σύµφωνη γνώµη του Συλλόγου για την πολιτική τιµών.    
II. Ο Σύλλογος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται το µίσθιο, για την οποία ο Σύλλογος είναι στην διάθεση οιουδήποτε για 
να επιδείξει το µίσθιο, άρα  τεκµαίρεται ότι ο µισθωτής έχει λάβει γνώση, ούτε για την 
ύπαρξη δουλείας επί του ακινήτου. 
III. Απαγορεύεται απολύτως η σιωπηρή αναµίσθωση, καθώς και η υπεκµίσθωση του 
µισθίου. 
IV. Ο µισθωτής υποχρεούται µετά τη λήξη της µίσθωσης να παραδώσει το µίσθιο 
αµέσως και απροφασίστως, διαφορετικά υπόκειται σε έξωση κατά τη νόµιµη διαδικασία 
ενώ ταυτόχρονα υποχρεούται να καταβάλλει ηµερησίως το ποσό των 1.000,00 € λόγω 
ποινικής ρήτρας, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης αποχώρησης από το Χιονοδροµικό 
Κέντρο. 
V. Μισθωτής θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει το ικανοποιητικότερο κατά την 
κρίση του ∆.Σ. του Συλλόγου µίσθωµα. 
VI. Προσφορά αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση ή µη σύµφωνη προς 
τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
VII. Το σύνολο των εµπορικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο χώρο και στις 
εγκαταστάσεις του χιονοδροµικού κέντρου, θα λειτουργούν υπό τον έλεγχο και µε 
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Όλες οι επί µέρους οικονοµικές δοσοληψίες και 
δραστηριότητες (συµβάσεις εργασίας µε τους εργαζόµενους, προµήθειες κάθε µορφής, 
πωλούµενα είδη και κάθε είδους, ασφαλιστικές συµβάσεις ανθρώπων και περιουσιακών 
στοιχείων), θα ασκούνται στο όνοµα, για λογαριασµό και µε ευθύνη (αστική, ποινική 
κλπ) του αναδόχου, που θα είναι ο µόνος υπόλογος, απέναντι σε κάθε αρχή (δικαστική, 
φορολογική, ασφαλιστική κλπ). 
VIII. Ο ανάδοχος υπόσχεται την ακριβή και έγκαιρη εκτέλεση όλων των όρων της 
σύµβασης µίσθωσης. Η παράβαση οποιουδήποτε των προπεριγραφόµενων όρων, 
συµφωνιών και δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται µε τη σύµβαση µίσθωσης από τον 
ανάδοχο, θα προκαλεί την, σε βάρος του αναδόχου, κατάπτωση συµφωνούµενης µε το 
παρόν ποινικής ρήτρας ποσού ίσου µε το επιτευχθέν µίσθωµα για αναπόδεικτη ζηµία 
από την αντισυµβατική συµπεριφορά και αποχώρηση του αναδόχου από το 
χιονοδροµικό κέντρο. 
IX. Η παρακολούθηση της πιστής τήρησης και εφαρµογής των όρων της παρούσας 
σύµβασης για λογαριασµό του ∆.Σ. του Συλλόγου ανατίθεται σε τριµελή (3) επιτροπή 
(του ∆.Σ. µε τους αναπληρωµατικούς τους), η ονοµαστική σύνθεση της οποίας θα 
ανακοινωθεί στον ανάδοχο µόλις η επιτροπή συγκροτηθεί εντός µήνα από την 
υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης. Την παρουσία των ανωτέρω µελών υποχρεούται ο 
ανάδοχος να αποδέχεται και σε καθηµερινή ακόµη βάση. 
X. Μετά το τέλος της σύµβασης µίσθωσης ο ανάδοχος οφείλει να αποµακρύνει το 
αργότερο εντός µηνός το σύνολο του εξοπλισµού που αυτός µετέφερε και εγκατέστησε, 
από το χώρο του χιονοδροµικού κέντρου. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω 
αποσβεστική προθεσµία, τότε το σύνολο του µη αποµακρυθέντος εξοπλισµού, θα 
παραµείνει στο κέντρο, ως περιουσία του Συλλόγου. 
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4. ∆ικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας και εµπειρίας ∆ιαγωνιζοµένων 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
1) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαµήνου (του φυσικού 
προσώπου, ή του Προέδρου καθώς και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του Ν.Π.Ι.∆.) 
2) Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 
3) Πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως. 
4) Υπεύθυνη ∆ήλωση (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι έχουν πλήρη 
γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν την παρούσα δηµοπρασία, 
τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 
5) Υπεύθυνη δήλωση (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) 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. 
6) 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. 
4. Άδειες 
Ο Ανάδοχος -Μισθωτής υποχρεούται να εκδώσει µε δικές του δαπάνες και ευθύνη, στο 
όνοµα του, όλες τις τυχόν απαιτούµενες σχετικές άδειες (ίδρυσης, λειτουργίας, 
εκµετάλλευσης) εκ των δηµοσίων υπηρεσιών, δηµοτικών αρχών και των φορολογικών 
οργάνων µε τη διοικητική συνδροµή όταν και όπως και όπου απαιτείται του Εκµισθωτή. 
Ο Μισθωτής οφείλει να αποστείλει στον Εκµισθωτή αντίγραφά τους. 
Ειδικότερα πρέπει να προβεί σε κάθε ενέργεια για την έκδοση των αδειών σύµφωνα µε 
τη σχετική νοµοθεσία για τη λειτουργία του Χιονοδροµικού Κέντρου, όπως αναφέρονται 
στο ΦΕΚ 28/20-01-2011 και των Μηχανηµάτων έργου σύµφωνα µε το ΦΕΚ 708/4-06-
2003. 
 
5. Ασφάλεια 
Ο εκµισθωτής είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ασφάλεια του Χιονοδροµικού 
Κέντρου καθώς και για τυχόν ατυχήµατα. 
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