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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η εκµίσθωση της ειδικής
διαδροµής στην περιοχή του Σπηλαίου Πετραλώνων ,η οποία εγκρίθηκε µε το υπ' αριθµ.
1497/14-3-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τουρισµού Κεντρικής Μακεδονίας, για την
ανάδειξη αναδόχου για την λειτουργία Τουριστικού Τρένου.
Η ειδική διαδροµή που θα ακολουθήσει το Τουριστικό Τρένο είναι η ακόλουθη:
Αφετηρία-Τέρµα :α)Είσοδος ∆ηµοτικού Πάρκινγκ - Είσοδος χώρου Σπηλαίου
Πετραλώνων - Χώρος Στάθµευσης αυτοκινήτων - Επιστροφή στην αφετηρία.
Β)∆ηµοτικό Πάρκινγκ, είσοδος εντός οικισµού (εκκλησία) - επιστροφή στην αφετηρία.
Συνέχιση της (α) ίδιας διαδροµής.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Τρένου είναι τα εξής :Τουριστικό τρένο αποτελούµενο
από την µηχανή και δύο (2) βαγόνια , µε ελάχιστη συνολική χωριστικότητα 50 ατόµων.
Πρώτη προσφορά ορίζεται ποσοστό 5% επί των καθαρών εισπράξεων πλην ΦΠΑ, µε
ελάχιστο τα 4.000,00 ευρώ ετησίως. Το εν λόγω µίσθωµα θα είναι σταθερό για τρία (3)
χρόνια.
Το αντίτιµο του εισιτηρίου δεν θα υπερβαίνει το 1,00 ευρώ και για παιδιά κάτω των 12
ετών το ήµισυ αυτού.
Τα άτοµα που δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση στο σπήλαιο, λόγω κινητικών
προβληµάτων (ΑΜΕΑ) θα χρησιµοποιούν το τρένο δωρεάν.
Η επιθυµητή χρονική διάρκεια της συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρείας
είναι τρία (3) έτη µε δυνατότητα επέκτασης -ανανέωσης για άλλα δύο (2) έτη , εάν και
εφόσον το επιθυµούν αµφότεροι συµβαλλόµενοι.
Επισηµαίνεται ότι η περίοδος λειτουργίας του τρένου θα είναι από αρχές Απριλίου έως
τέλη Οκτωβρίου , καθηµερινά εκτός ∆ευτέρας και κατά τις ώρες λειτουργίας του
σπηλαίου.
Τα δροµολόγια θα πραγµατοποιούνται κάθε 15 λεπτά ή και συχνότερα εάν αυτό κρίνεται
απαραίτητο λόγω προσέλευσης επισκεπτών.

Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στα Ν. Μουδανιά την 12η Απριλίου
2012 ηµέρα Πέµπτη και από ώρα 10.00 π.µ. µέχρι 10.30 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία οφείλει να προσκοµίσει τα εξής
διακαιολογητικά:
1.Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και
της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
2.Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος
εκπρόσωπος της εταιρείας, καθώς και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής του
ταυτότητας.
3.Βεβαίωση νόµιµης κυκλοφορίας του οχήµατος και βεβαίωση καλής λειτουργίας από
µηχανολόγο µηχανικό.
4.Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου καθώς και των τελών κυκλοφορίας του
Τουριστικού Τρένου
5.∆ηµοτική Ενηµερότητα (η µη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφεροµένου βεβαιωµένων
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και
του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία).
5.Φωτογραφίες του τουριστικού τρένου
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo Τµήµα Εσόδων του ∆ήµου Νέας
Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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