
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (CAMPING) 

 

Στο κάμπινγκ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ στο Δ.Δ Σάρτης Χαλκιδικής σήμερα την       /     /2023 μεταξύ: 

Α) Της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

Α.Ε., ΑΦΜ 090059670 ΔOY Πολυγύρου νομίμως εκπροσωπούμενης από τoν Πρόεδρο αυτής κ. Φάλκο Αντώνιο, 

καλούμενη εφεξής στην παρούσα "α' συμβαλλόμενος" και 

Β)Ο/Η________________________________________________________ Με διεύθυνση  

________________________________________________ ΑΦΜ_________________ ΔΟΥ_________________ 

ΑΔΤ _________________ Αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου _________________ Τηλέφωνο σταθερό 

_______________  Τηλέφωνο Κινητό ____________________, και email: 

_____________________________________ καλούμενος/η  στο εξής "β' συμβαλλόμενος/η,  συμφωνήθηκαν και 

συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στην κατάρτιση της παρούσης σύμβασης, με την οποία ο α' 

συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει χώρο ελεύθερης κατασκήνωσης στο κάμπινγκ Πλατανίτσι του 

οποίου έχει την διαχείριση και εκμετάλλευση, για να τοποθετηθεί τροχόσπιτο/σκηνή από τον/την β' συμβαλλόμενο/η. 

Ο/Η β' συμβαλλόμενος/η, αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος προς την α' συμβαλλόμενη ποσού 

___________________________ για όλη τη περίοδο 2023 μαζί με το Φ.Π.Α. 

Παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 15% με την εξής προϋπόθεση: την εξόφληση οφειλών από προηγούμενες σαιζόν εάν 

υπάρχουν και την καταβολή του συμβαλλόμενου ποσού έως 31/01/23. Επίσης παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 10% με την 

εξής προϋπόθεση: την εξόφληση οφειλών από προηγούμενες σαιζόν εάν υπάρχουν και την καταβολή του συμβαλλόμενου 

ποσού έως 31/03/23. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να κατατεθεί έως 31/03/23 προκαταβολή 400 ευρώ και η 

εξόφληση του συμβαλλόμενου ποσού θα γίνει σε 4 ισόποσες δόσεις, η 1η δόση με ημερομηνία την 1η Μαΐου 2023,  η 2η 

δόση με ημερομηνία την 1η Ιουνίου 2023, η 3η δόση εξόφλησης με ημερομηνία την 1η Ιουλίου 2023 και η αποπληρωμή 

την 1η Αυγούστου 2022. Υπογραμμίζεται όμως ότι στην περίπτωση αποπληρωμής με δόσεις δεν παρέχεται έκπτωση. Σε 

άτομα με αναπηρία ΑΜΕΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών 

απόδειξης της αναπηρίας, παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 20% με την προϋπόθεση την καταβολή προκαταβολής ποσού 

400€ έως 31/03/23 για την κατοχύρωση θέσης στο κάμπινγκ ανεξαρτήτου του τρόπου εξόφλησης (εφάπαξ αποπληρωμή ή 

δόσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι ισόποσες και κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω). Η έκπτωση δεν 

μπορεί να είναι αθροιστική. Επίσης στους δημότες με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών απόδειξης της 

εντοπιότητας, παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 20% με την καταβολή του συμβαλλόμενου ποσού έως 31/03/23.  

Σημειώστε στον πίνακα με Χ το πακέτο που επιθυμείτε 

ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ-ΠΑΚΕΤΟ ΤΙΜΗ 2023 Χωρίς 

Έκπτωση 

Έκπτωση 15% Έκπτωση 10% ΑμεΑ & 

Δημότες 

A’ ΣΕΙΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ + ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ FASTFOOD 

1.850,00€     

A’ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 1.780,00€     

B’ΣΕΙΡΑ + ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΣΕΙΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ 

SUPERMARKET 

1.670,00€     

Β’ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 1.600,00€     

Γ’ ΣΕΙΡΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ SUPERMARKETKAI ΠΑΝΩ 

ΩΣ ΤΗΝ ΠΥΛΗ) 

1.600,00€     



Δ’ ΣΕΙΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1.660,00€     

Ε’ ΣΕΙΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΑ ΒΟΥΝΟ 1.520,00€     

Ζ’ ΣΕΙΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΙ & ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΛΗΣΙΟΝ  WC) 

1.500,00€     

Η’ ΣΕΙΡΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ  ΟΡΙΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ) 1.410,00€     

 

Οι όροι που διέπουν τη παρούσα σύμβαση είναι οι εξής: 

1. Ο α' συμβαλλόμενος υποχρεούται να παραχωρεί χώρο, αρκετό για τη τοποθέτηση του τροχόσπιτου / σκηνής 

σύμφωνα με τη χωροθέτηση του κάμπινγκ και ειδικότερα το χώρο με αριθμό θέσης _____________________. 

Δικαίωμα χρήσης του χώρου έχουν μόνο οι παρακάτω δύο ενήλικες: 

Α)___________________________________Β)____________________________________ 

και παιδιά 

______________________________________________________________________________ 

Απαγορευμένης ρητά της εκχώρησης ή παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο. 

2. Ο α' συμβαλλόμενος υποχρεούται στην έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για το αντάλλαγμα που εισπράττει 

από τον/την β' συμβαλλόμενο/η. 

3. Η σύμβαση αυτή αρχίζει από 01/05/2023 και λήγει την 30/09/2023. Συμφωνείται ότι αν ο μισθωτής αποχωρήσει 

νωρίτερα από το μίσθιο για οπουδήποτε λόγο  θα οφείλει ακέραιο το αντάλλαγμα περιόδου 2023. 

4. Η εξόφληση της αμοιβής θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου 2023 στην περίπτωση που δεν 

συνάδουν οι λόγοι έκπτωσης. Μετά παρέλευση άπρακτης της ημερομηνίας αυτής και εντός 2 ημερών, η εταιρία 

διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει από τον χώρο του κάμπινγκ το τροχόσπιτο/σκηνή του κατασκηνωτή, καθώς 

και κάθε άλλο κινητό πράγμα ή εξοπλισμό του. Η περαιτέρω αυθαίρετη παραμονή του κατασκηνωτή στο χώρο του 

κάμπινγκ αποτελεί προσβολή της νομής της εταιρίας η οποία διατηρεί όλα τα εκ του ΑΚ δικαιώματα της. 

5. Η  απομάκρυνση του τροχόσπιτου – σκηνής από το κάμπινγκ θα πρέπει να γίνει με την λήξη της παρούσας 

σύμβασης, εφόσον έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα το οφειλόμενο αντάλλαγμα. 

6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κατασκηνωτής αναχωρήσει εγκαταλείποντας στον χώρο του κάμπινγκ 

τροχόσπιτο/σκηνή ή αλλά κινητά πράγματα η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για την φύλαξη τους και διατηρεί το 

δικαίωμα να τα απομακρύνει άμεσα σε χώρο επιλογής της, ως εγκαταλειφθέντα και να τα παρακρατήσει ενεχύρου 

ως εισκομισθέντα, εφόσον υπάρχουν οφειλές του κατασκηνωτή. 

7. Απαγορεύονται οι κατασκευές που αντίκεινται στην νομοθεσία των κάτωθι υπηρεσιών: λιμεναρχείο, πολεοδομία, 

κτηματική υπηρεσία. Ειδικά απαγορεύεται κάθε είδους περίφραξη.  

8. Οποιαδήποτε κατασκευή αντίκειται στα προβλεπόμενα ή γίνεται χωρίς τη συναίνεση της επιχείρησης θα 

αναγκαζόμαστε  να την αφαιρούμε, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ακόμη να απομακρύνουμε και τον πελάτη. 

9. Για ζημιές που γίνονται με υπαιτιότητα σας, το Κάμπινγκ μπορεί να ζητήσει αποζημίωση. 

10. Απαγορεύεται το πλύσιμο των αυτοκινήτων-σκαφών. 

11. Κατασκηνωτές οι οποίοι έχουν οφειλές από προηγούμενα έτη, τις εξοφλούν υποχρεωτικά κατά την είσοδο τους, 

αλλιώς αποκλείονται της εισόδου. 

12. Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση κλοπής, φθοράς ή καταστροφής τόσο του τροχόσπιτου/σκηνής όσο 

και των εντός αυτού ευρισκόμενων κινητών πραγμάτων. 

13. Όλα τα κατοικίδια πρέπει να είναι πάντα δεμένα (όσο ήρεμα κι αν είναι) και ο περίπατός τους να γίνεται εκτός του 

κάμπινγκ. Απαγορεύεται η παρουσία τους στη παραλία και η είσοδό τους στη θάλασσα. 

14. Για κάθε αύξηση ατόμων πέραν των τεσσάρων για θέση τροχόσπιτου η χρέωση είναι 50€/Άτομο. 



15. Επισκέψεις θα επιτρέπονται μόνο μεταξύ των ωρών 8:00’ με 24:00’. Ειδικότερα πέρα της μιας ώρας θα χρεώνεται 

ο πελάτης με την τιμή διημέρευσης ήτοι 2,00 ευρώ. 

16. Η παροχή ρεύματος είναι 6Α (απαγορεύεται ρητά η χρήση συσκευών που καταναλώνουν υψηλή τάση ρεύματος, 

φουρνάκια, κλιματιστικά, καταψύκτες κλπ.) και σε περίπτωση παραβίασης από πελάτη θα υπάρχει πρόστιμο 200 

ευρώ την πρώτη φορά κι οριστική αποχώρηση αν επαναληφθεί κι αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας. 

17. Στο κάμπινγκ τηρείται αυστηρά όριο ταχύτητας 10 χλμ την ώρα. 

18. Η είσοδος του κάμπινγκ για λόγους ασφαλείας θα κλείνει στις 12.00 τα μεσάνυχτα και θα ανοίγει στις 7 το πρωί. 

Κανένα όχημα δεν θα μπορεί να εξέλθει ή να εισέλθει εκτός εκτάκτου ανάγκης. 

19. Τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την οδηγία που εκδίδει για κάθε περίοδο η Ελληνική Αστυνομία 

και απαγορεύεται η χρήση ηχείων και η δημιουργία οχλαγωγίας εντός και εκτός ωρών κοινής ησυχίας. 

20. Κατά τα άλλα οφείλουν να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας του κάμπινγκ ο οποίος επισυνάπτεται στη παρούσα. 

21. Όλοι οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις. Οποιαδήποτε δε μεταβολή της παρούσας θα πρέπει να 

αποδεικνύεται μόνο εγγράφως. 

22. Σε περίπτωση μεταβολής του νομικού προσώπου του α’ συμβαλλομένου, η παρούσα σύμβαση θα αναληφθεί από 

το νέο νομικό πρόσωπο. 

23. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους κανονιστικούς όρους λειτουργίας του κάμπινγκ, των οποίων ο β’ 

συμβαλλόμενος έλαβε γνώση και αποδέχεται. 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Ν.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ 

Eurobank  GR3102601470000160200049509 

 

Σε περίπτωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα και υπεγράφη ως ακολούθως. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

Α' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ     Β' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 

 

 

 

                                Φάλκος Αντώνιος 


