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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός Μαΐου του έτους 2012 και 
ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος ∆ήµου 
Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  241/2012 
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής στις 22-05-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
241/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

12ο / 22-05-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
Αρ. Πρωτ.:12508/23-05-2012 

 
   

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                    
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 

Επανακαθορισµός των όρων δηµοπράτησης για την εκµίσθωση του δασικού 
χωριού «∆ΡΥΑ∆ΕΣ». 
  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Τρίτη και ώρα 13:00 

, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 12165/18-05-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1)Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   2)Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος    

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

7) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

8)Καραγιάννης ΝικόλαοςΑναπληρωµατικό Μέλος   

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή  του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε 
επανακαθορισµό των όρων δηµοπράτησης για την εκµίσθωση του δασικού χωριού 
«∆ΡΥΑ∆ΕΣ» και αφού έλαβε υπόψη: 
 
 
Την υπ’ αριθ. 239/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία οµόφωνα 
εγκρίθηκε η συζήτηση του  εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που αφορά στον 
επανακαθορισµό των όρων δηµοπράτησης για την εκµίσθωση του δασικού χωριού 
«∆ΡΥΑ∆ΕΣ» . 
 
Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Παπαγεωργίου Σταύρου που έχει ως 
ακολούθως : Με την υπ’ αριθ. 221/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής οµόφωνα 
καθορίστηκαν οι όροι για την εκµίσθωση του δασικού χωριού «∆ΡΥΑ∆ΕΣ» που βρίσκεται 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας. Οφείλουµε όµως να προβούµε σε 
επανακαθορισµό των όρων εξαιτίας του γεγονότος ότι δε λήφθηκε υπόψη η αντικειµενική 
αξία του ακινήτου για τον καθορισµό του κατώτατου ορίου προσφοράς. H αντικειµενική 
αξία του ακινήτου ανέρχεται στις 218.792,45 €. Συνεπώς το κατώτατο όριο προσφοράς 
για την εκµίσθωση του δασικού χωριού «∆ΡΥΑ∆ΕΣ»  ανέρχεται στο ύψος των 1.823,97 € 
, ήτοι 218.792,45 €Χ10% = 21.879,24/12 µήνες = 1.823,97 €/µήνα έναντι 1.150 € που 
καθορίστηκε µε την ανωτέρω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Μετά από αυτό 
αλλάζει και το ύψος της εγγυητικής επιστολής Τραπέζης που σύµφωνα µε τα ανωτέρω 
ανέρχεται στο ύψος των 2.188,76 €. Tέλος προτείνω ο δήµος να διατηρεί το δικαίωµα 
δωρεάν χρήσης των εγκαταστάσεων του ∆ασικού χωριού για την φιλοξενία 
αντιπροσωπειών , όταν απαιτείται και σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο , για χρονικό 
διάστηµα που δε θα  υπερβαίνει τις είκοσι ηµέρες ετησίως. Μετά από αυτά προτείνω να 
αποφασίσουµε τον επανακαθορισµό των όρων δηµοπράτησης για την εκµίσθωση του 
δασικού χωριού «∆ΡΥΑ∆ΕΣ» . 
 
Τις διατάξεις του Π∆ 270/81 (ΦΕΚ Α΄77/30-03-1981) 
 
 

Τις  διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 

 
Tον επανακαθορισµό των όρων δηµοπράτησης για την εκµίσθωση του δασικού χωριού 
«∆ΡΥΑ∆ΕΣ» το οποίο βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την   εκµίσθωση του 
Ξενώνα του ∆ήµου Καρδίτσας, που θα διενεργηθεί µε τους κατωτέρω όρους   και καλούµε 
τους ενδιαφερόµενους  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
1. Η ∆ηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Καρδίτσας στις ………… 
έτους 2012, ηµέρα …………….. και ώρα από ………………... 
2. Η ∆ηµοπρασία δύναται να συνεχιστεί και πέραν της ανωτέρω καθορισθείσας ώρας, 
εφόσον εξακολουθούν, χωρίς διακοπή, οι προσφορές των πλειοδοτών. 
3. Η ∆ηµοπρασία γνωστοποιείται µε ∆ιακήρυξη που εκδίδει ο ∆ήµαρχος, βάσει των όρων 
που καθορίστηκαν από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου. 
4. Η ∆ηµοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 1 του Π.∆. 
270/81, της οποίας τα µέλη ορίστηκαν δυνάµει της υπ΄ αριθ. 40/2011 απόφασης του 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β495ΩΕΗ-ΨΙΖ 
 
 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε αντικείµενο την διεξαγωγή ∆ηµοπρασιών κατά τις διατάξεις 
του  Π.∆. 270/81. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή αποτελείται από τους: 
 
1)Παπαλό Κωνσταντίνο, ∆ήµαρχο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.  
2) Σούφλα Ουρανία, ∆ηµοτική Σύµβουλο ως µέλος µε αναπληρωτή τον κ. Μαρκινό  
Αθανάσιο ,Αντιδήµαρχο. 
3) Καρκαλέτση Θεοδώρα, ∆ηµοτική Σύµβουλο ως µέλος µε αναπληρωτή τον  κ. Ντούρλια 
∆ηµήτριο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο 
4) Η Επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και απάντων των µελών και  
αποφασίζει κατά πλειοψηφία. 
5) Στη ∆ηµοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν τα κατάλληλα 
προσόντα για τη µίσθωση του Ξενώνα και παρέχουν εγγύηση για την αποδοτικότερη 
εκµετάλλευσή του.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ 
 
Το δασικό χωριό, το οποίο βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου του 
∆ήµου Καρδίτσας, καταλαµβάνει έκταση είκοσι πέντε (25) στρεµµάτων, περιφραγµένη µε 
ξύλινους  πασσάλους . Περιλαµβάνει είκοσι (20) ξύλινα λυόµενα  οικήµατα δύο (2) 
δωµατίων ειδικού τύπου 38,52 τ.µ. το καθένα  , και εστιατόριο ειδικού τύπου  86,80 τ.µ.. 
Υπάρχει  µικρή  παιδική χαρά , εγκαταστάσεις µπάσκετ-βόλεϋ και χώρος στάθµευσης 
αυτοκινήτων. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Η µίσθωση θα είναι διάρκειας δέκα (10) ετών και θα αρχίσει από  την υπογραφή του 
συµφωνητικού µε  λήξη δέκα έτη µετά. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Για τη συµµετοχή στη ∆ηµοπρασία, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει, επί ποινή 
αποκλεισµού,  όλα τα παρακάτω  δικαιολογητικά κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 
Συγκεκριµένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
1. Εγγύηση σε µετρητά ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας ύψους 2.188,76 ευρώ, δηλαδή ίση µε το 10% του ορίου 
της πρώτης προσφοράς. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους µετέχοντες στη ∆ηµοπρασία 
αµέσως µετά την έκδοση απόφασης της έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, 
εκτός βέβαια αυτού που κατακυρώθηκε, στον οποίο επιστρέφεται µετά την προσκόµιση 
της εγγύησης καλής εκτελέσεως της σύµβασης και την υπογραφή του σχετικού 
συµβολαίου. 
2. ∆ήλωση του επαγγέλµατος το οποίο ασκεί ο ενδιαφερόµενος ή ασκούσε στο παρελθόν. 
3. Πιστοποιητικό, µε ηµεροµηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός (1) µήνα πριν την ηµέρα 
διενέργειας της ∆ηµοπρασίας, το οποίο να έχει εκδοθεί από δικαστική ή διοικητική αρχή, 
περί µη κήρυξης σε πτώχευση και πιστοποιητικό ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση πτώχευσης 
ή υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής (άρθρο 99 Ν. 3588/2007).  
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ,ασφαλιστικής και δηµοτικής ενηµερότητας, το οποίο να 
ισχύει κατά την ηµέρα διενέργειας της ∆ηµοπρασίας. 
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής του µε το εξής 
περιεχόµενο: «Έλαβα γνώση των όρων της από …………. ∆ιακήρυξης του ∆ήµου 
Καρδίτσας, σχετικά µε την εκµίσθωση του Ξενώνα του ∆ήµου Καρδίτσας που βρίσκεται 
στην περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιτάµου  
του ∆ήµου Καρδίτσας, Νοµού Καρδίτσας, τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως. Έχω πλήρη γνώση του υπό µίσθωση κτιρίου, µε τα παραρτήµατά του και 
την εν γένει πραγµατική του κατάσταση, το οποίο επιθεώρησα ο ίδιος και δηλώνω ότι 
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είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται».  
6. Καταστατικό της εταιρείας, όταν συµµετέχουν νοµικά πρόσωπα. 
7. Φ.Ε.Κ. σύστασης, εκπροσώπησης και τυχόν τροποποιήσεων. 
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν.1599/1986), ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει αποκλειστεί από τη 
συµµετοχή σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό 
παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, ότι ήταν συνεπής, 
τόσο στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων 
προς τις Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου Τοµέα. 
9. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της ∆ηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Η διακήρυξη δηµοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν την διενέργεια της 
∆ηµοπρασίας, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου. 
2. Περίληψη της διακήρυξης δύναται να δηµοσιευθεί, εφόσον το αποφασίσει η Οικονοµική 
Επιτροπή, λόγω της σπουδαιότητας του αντικειµένου της ∆ηµοπρασίας, και σε δύο 
εφηµερίδες του Νοµού, πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από τη διενέργεια της 
∆ηµοπρασίας. 
3.Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας περίληψης στην εφηµερίδα θα βαρύνουν 
εξολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
1. Η προσφορά κάθε πλειοδότη θα είναι φανερή και προφορική   ενώπιον της επιτροπής 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 
2. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των χιλίων οχτακοσίων είκοσι τριών  ευρώ 
και ενενήντα επτά λεπτά (1.823,97) για κάθε µήνα.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
1. Η ∆ηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ηµέρα 
και ώρα που αναφέρεται ανωτέρω. Η ∆ηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της 
οριζόµενης στη ∆ιακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν, άνευ διακοπής οι προσφορές. 
Για τη συνέχιση της ∆ηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας, αποφασίζει η Επιτροπή, 
η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 
2. Η ∆ηµοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής που ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 4, 
σε δηµόσια συνεδρίαση. 
3. Οι προσφορές των πλειοδοτών, οι οποίοι θα πλειοδοτούν σε ευρώ ανά εκατοντάδες, 
αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του 
πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσµευση δε 
αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 
οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.    
4. Η συµµετοχή στη ∆ηµοπρασία δύναται να γίνει και µε αντιπρόσωπο. Όποιος πλειοδοτεί 
για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή της ∆ηµοπρασίας, πριν την 
έναρξη του διαγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο 
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έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.  
5. Τα Πρακτικά της ∆ηµοπρασίας συντάσσονται εφ΄ απλού χάρτου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 ο 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
Το πρακτικό του διαγωνισµού καθώς και όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν τις προσφορές, 
υποβάλλονται από το ∆ήµαρχο, στην Οικονοµική Επιτροπή, ο οποίος εισηγείται στην 
Οικονοµική Επιτροπή για το συµφέρον ή µη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την 
κατακύρωσή του στο όνοµα του τελευταίου πλειοδότη. Η απόφαση αυτή της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µαζί µε όλα τα σχετικά έγγραφα της ∆ηµοπρασίας (Πρακτικό Επιτροπής, 
δικαιολογητικά ενδιαφεροµένων), υποβάλλονται στην Αποκεντρωµένη Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας για έγκριση.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 ο 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο πλειοδότης, στον οποίο έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας, 
υποχρεούται όπως προσέλθει, µαζί µε τον εγγυητή του, εντός  δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας, στο 
δηµοτικό κατάστηµα για την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση µη προσέλευσης 
εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η εγγύηση που έχει καταθέσει ο πλειοδότης, καταπίπτει 
υπέρ του ∆ήµου, χωρίς δικαστική παρέµβαση και ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος 
του και εις βάρος του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται  για τυχόν διαφορά επί το 
έλλατον του αποτελέσµατος της νέας δηµοπρασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Κατά την υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίσει εγγυητική επιστολή Τράπεζας ποσού ίσου µε το 10% επί του επιτευχθέντος 
µισθώµατος  ή το ίδιο ποσό σε χρήµατα καθώς και αξιόχρεο εγγυητή, για την προσήκουσα 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας 
∆ιακήρυξης. Ο εγγυητής καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε τον 
ανάδοχο.  
2. Η εγγυητική επιστολή ή το χρηµατικό ποσό, θα παραµείνουν κατατεθειµένα στον ∆ήµο 
ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για λογαριασµό του ∆ήµου, καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της µισθώσεως έως και τη λήξη της και καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου εάν ο 
µισθωτής δεν συµµορφώνεται µε οποιοδήποτε όρο της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 ο 
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
1. Ο µισθωτής υποχρεούται, εντός εβδοµάδος από την κατακύρωση του αποτελέσµατος, 
να προσέλθει επί τόπου του µισθίου και να παραλάβει το κτίριο µε τις εγκαταστάσεις και 
τα παρακολουθήµατά του, υπογράφοντας το λεπτοµερές Πρωτόκολλο Παράδοσης και 
Παραλαβής, που θα έχει συνταχθεί από τον ∆ήµο. 
2. Ο µισθωτής υποχρεούται, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και πάντως όχι 
αργότερα από τρεις µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, να ξεκινήσει τις εργασίες 
συντήρησης του µίσθιου. Η µη συµµόρφωσή του µε τα ανωτέρω συνεπάγεται έκπτωση 
του µισθωτή, αφού προηγουµένως κληθεί για παροχή εξηγήσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 ο 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
Το µίσθωµα, όπως αυτό διαµορφωθεί κατά την δηµοπράτηση, σύµφωνα µε τους όρους 
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του άρθρου 6, ορίζεται ότι θα καταβάλλεται την πρώτη εβδοµάδα κάθε µη δεδουλευµένου 
µήνα,  σε συνεννόηση µε την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου.    
 

ΑΡΘΡΟ 14 ο 
1. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του µισθώµατος από τον µισθωτή, µη 
οφειλόµενη σε ανωτέρα βία, ο ∆ήµος δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση και να επιδιώξει  
την έκπτωση του αναδόχου.  
2. Μείωση του µισθώµατος λόγω πρόκλησης ζηµιών του µισθωτή στο µίσθιο ή καθορισµού 
χαµηλών διατιµήσεων ή µη επαρκούς κινήσεως στον Ξενώνα ή για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο και αιτία, αποκλείεται. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 ο 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
1. Ο ∆ήµος παραδίδει στον µισθωτή το κτίριο του Ξενώνα µε τα παρακολουθήµατά του, 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
2. Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το µίσθιο, αφού ο µισθωτής βεβαιώνει, µε τη συµµετοχή του στη ∆ηµοπρασία, 
ότι έχει πλήρη γνώση της κατάστασης του κτιρίου και των εγκαταστάσεών του και δεν 
διατηρεί καµία επιφύλαξη για αυτή. Συνεπώς, ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί σε 
ουδεµία βελτίωση, συµπλήρωση ή επισκευή του µισθίου. 
3. Η έκδοση της νόµιµης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος είναι αποκλειστική ευθύνη του µισθωτή.  
4. Οι τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου θα ελέγχουν τις επισκευές του κτιρίου.  
 

ΑΡΘΡΟ 16 ο 
1. Το µίσθιο θα λειτουργεί ως Ξενώνας, κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος της 
διάταξης Α1β/8577/1983 άρθρα 38 και 39. Απαγορεύεται η χρήση του για οποιοδήποτε 
άλλο σκοπό. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 ο 
Ο εξοπλισµός θα αγοραστεί µε δαπάνες του αναδόχου, τον οποίο δικαιούται να πάρει όταν 
λήξει η µίσθωση. 
Τον ανωτέρω εξοπλισµό του µισθίου, ο µισθωτής οφείλει να τον συντηρεί και να τον 
διατηρεί σε απολύτως καλή κατάσταση κατά τη διάρκεια της µισθώσεως και να 
αντικαθιστά κάθε σοβαρά φθειρόµενο ή καταστρεφόµενο ή ελλείπον είδος. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ 
1. Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στην κατοχή του το µίσθιο, τις υπέρ αυτού 
δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει 
από κάθε καταπάτηση, άλλως ευθύνεται για αποζηµίωση. 
2. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα και να τηρεί πλήρως τους 
γενικούς κανόνες υγιεινής. 
3. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί κατά γράµµα όλες τις ισχύουσες Αστυνοµικές και 
Υγειονοµικές διατάξεις, που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η 
µη τήρηση των ανωτέρω συνεπάγεται ακύρωση της σύµβασης.  
4. Ο µισθωτής υποχρεούται να περιποιείται και να συντηρεί τους χώρους που ανήκουν 
στο µίσθιο, όπως επίσης και να προβαίνει στην καλλιέργεια και τοποθέτηση φυτών, για 
τον καλλωπισµό του µισθίου. 
5. Ο µισθωτής δεν δικαιούται να προβεί σε ουδεµία προσθήκη ή αφαίρεση στο χώρο του 
µισθίου, χωρίς την έγγραφη άδεια του ∆ήµου.  Σχετικές προτάσεις του µισθωτή, ωφέλιµες 
και λογικές κατά την απόλυτη κρίση του ∆ήµου, θα είναι δυνατόν να εξετάζονται και να 
µελετώνται, αφού θα υπάρχει προς τούτο οικονοµική δυνατότητα εφαρµογής τους. 
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6. Ο µισθωτής βαρύνεται µε τις δαπάνες κατανάλωσης ρεύµατος, νερού καθώς και µε τα 
αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 ο 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα δωρεάν χρήσης των εγκαταστάσεων του ∆ασικού χωριού 
για τη φιλοξενία  αντιπροσωπειών, όταν απαιτείται και σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο,  
για χρονικό διάστηµα  που δε θα υπερβαίνει τις   είκοσι (20) ηµέρες ετησίως. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 ο 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ο µισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει µε δικά του έξοδα τα ακίνητα (κτίριο) και κινητά 
πράγµατα (έπιπλα, σκεύη κ.λ.π.) του µισθίου που ανήκουν στον ∆ήµο και να διατηρεί 
αυτά ασφαλισµένα έναντι κινδύνων, πυρός και κεραυνού, για όλη τη διάρκεια της 
µισθώσεως, για ποσό που να ανταποκρίνεται στην πραγµατική αξία του κτιρίου, των 
εγκαταστάσεων και των κινητών πραγµάτων. Το ποσό ασφάλισης καθορίζεται µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από αίτηση του µισθωτή ή και αυτεπαγγέλτως από τον 
∆ήµο. Ο ∆ήµος επίσης θα εγκρίνει την ασφαλιστική εταιρεία που θα αναλάβει την 
ασφάλιση του µισθίου καθώς και τους γενικούς και ειδικούς όρους του συµβολαίου 
ασφάλισης. 
Ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στον ∆ήµο, εντός δέκα ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης µισθώσεως, τη σύµβαση ασφάλισης µαζί µε τη σχετική απόδειξη 
πληρωµής των ασφαλίστρων.  
Σε περίπτωση πραγµάτωσης του ασφαλιζόµενου κινδύνου, ο µισθωτής υποχρεούται να 
προβεί άµεσα στις απαιτούµενες διατυπώσεις για την βεβαίωση και αναγνώριση από την 
ασφαλιστική εταιρεία της οφειλόµενης αποζηµίωσης και την είσπραξή της από τον ∆ήµο. 
 
ΑΡΘΡΟ 21 ο 
ΒΛΑΒΕΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ 
1. ∆ιαρκούσης της µισθώσεως, ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί σε καµία επισκευή ή 
επιδιόρθωση βλάβης που παρουσιάζει το µίσθιο. Κάθε σχετική δαπάνη βαρύνει 
αποκλειστικά και µόνο τον µισθωτή που υποχρεούται στη συνεχή καλή συντήρηση του 
µισθίου και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεών του. 
2. Ο µισθωτής δεν δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε προσθήκη ή µετατροπή ή 
εκτέλεση έργων στο µίσθιο χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια του ∆ήµου. Σε αντίθετη 
περίπτωση, κάθε σχετική επέµβαση του µισθωτή ή θα αποµακρύνεται από τον ∆ήµο µε 
σχετικές ενέργειες των οργάνων του (όπως κατεδάφιση), χωρίς δικαστική µεσολάβηση, ή 
θα παραµένει στο µίσθιο προς όφελος του ∆ήµου. Ο µισθωτής δεν έχει καµία αξίωση 
αποζηµίωσης. 
3. Οποιαδήποτε προσθήκη στο µίσθιο που θα γίνει µετά από άδεια του ∆ήµου παραµένει 
µετά τη λήξη της µίσθωσης επ’ ωφελεία του µισθίου χωρίς ο µισθωτής να δικαιούται 
αποζηµίωσης για το λόγο αυτό. 
 
ΑΡΘΡΟ 22 ο 
ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ - ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
Σιωπηρή αναµίσθωση, ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή απαγορεύεται 
απολύτως. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 ο 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
1.  Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για 10 έτη, άρχουσα µε την υπογραφή της 
σύµβασης.  
2. Μετά την πάροδο του τέταρτου µισθωτικού έτους και καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της 
συµβατικής διάρκειας της µισθώσεως, το ετήσιο µίσθωµα θα προσαυξάνεται ετησίως κατά 
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ποσοστό 2% επί του καταβαλλοµένου, κατά το αµέσως προηγούµενο µισθωτικό έτος, 
µισθώµατος.  
 
ΑΡΘΡΟ 24 ο 
ΕΚΠΤΩΣΗ 
1. Η µη συµµόρφωση του µισθωτή στους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, αποτελεί λόγο 
λύσης της σύµβασης, άνευ αποζηµίωσης και συνεπάγεται την έκπτωση του µισθωτή, η 
οποία διατάσσεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2. Η κήρυξη ως έκπτωτου του µισθωτή, έχει τις εξής συνέπειες:  
Α) Εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου η κατατεθείσα εγγύηση, ως ποινική ρήτρα, η οποία δεν 
υπολογίζεται στις τυχόν οφειλές του έκπτωτου µισθωτή. 
Β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον ∆ήµο το µίσθιο εντός δέκα πέντε (15) 
ηµερών, αφ΄ ότου κατέστη οριστική η περί εκπτώσεως απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Αν καθυστερήσει ή αρνηθεί, υπόκειται σε ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα 
καθυστερήσεως, ήτοι 40,00 € /ηµερησίως και  αποβάλλεται από το µίσθιο, είτε 
διοικητικώς, µε απόφαση του ∆ήµου είτε του αρµόδιου δικαστηρίου. 
Γ) Οφείλει να αποζηµιώσει τον ∆ήµο για κάθε ζηµία από την παράβαση των υποχρεώσεων 
της παρούσης. Οι ζηµίες αυτές του ∆ήµου καθορίζονται µε την περί εκπτώσεως απόφαση 
και εισπράττονται µε κάθε νόµιµο µέσο.    
 
ΑΡΘΡΟ 25 ο 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 
1. Κατά τη λήξη ή οποιαδήποτε λύση της µίσθωσης ή την κήρυξή του ως έκπτωτου, ο 
µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στο ∆ήµο, µε Πρωτόκολλο Παράδοσης, σε 
άριστη κατάσταση, ευθυνόµενος για όλες τις προξενηθείσες ζηµίες και φθορές που έχουν 
προκληθεί από την αξιοποίηση του µισθίου. 
2. Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν θέλει να παραστεί στην παράδοση του µισθίου ή 
αρνείται να υπογράψει το σχετικό Πρωτόκολλο, η παραλαβή γίνεται µονοµερώς από την 
υπηρεσία του ∆ήµου, παρουσία Αστυνοµικού Οργάνου, που υπογράφει το Πρωτόκολλο 
χωρίς να απαιτείται παράδοση από τον µισθωτή. 
Στην περίπτωση αυτή, κοινοποιείται αντίγραφο του Πρωτοκόλλου στον µισθωτή, ο οποίος 
δικαιούται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση να 
υποβάλει ένσταση στον ∆ήµο, για την οποία αποφαίνεται οριστικώς η Επιτροπή. Η 
απόφαση της Επιτροπής, η οποία λαµβάνεται κατά πλειοψηφία, είναι υποχρεωτική για το 
∆ήµο και τον µισθωτή. 
3. Αν ο µισθωτής, εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη ή λύση της µίσθωσης ή κήρυξης 
του ως εκπτώτου, δεν παραδώσει το µίσθιο, υπόκειται για κάθε ηµέρα περαιτέρω κατοχής 
του µισθίου, πέραν της καταβολής του οφειλόµενου µισθώµατος, και σε επιβολή ποινικής 
ρήτρας, η οποία ανέρχεται σε ευρώ 100,00. 
 
ΑΡΘΡΟ 26 ο 
ΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΜΟΥ 
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το µίσθιο, για την οποία τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ο µισθωτής µε τη 
συµµετοχή του στη ∆ηµοπρασία, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επί του 
ακινήτου, ούτε συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε 
στη λύση της µίσθωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 27 ο 
1. Η εκ µέρους του ∆ήµου σιωπηρή ανοχή παράβασης ή καταστρατήγησης διάταξης της 
παρούσας ∆ιακήρυξης από τον µισθωτή, δεν λογίζεται ως έγκριση ή τροποποίηση όρων 
της παρούσας µίσθωσης, ούτε παρέχει δικαίωµα στον µισθωτή. 
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ΑΡΘΡΟ 28 ο 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ή της διοικητικής αρχής 
που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. 
 
ΑΡΘΡΟ 29 ο 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
1. Η ∆ηµοπρασία επαναλαµβάνεται σε περίπτωση που δεν εµφανιστεί κανένας πλειοδότης  
κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας.  
2. Επίσης, η ∆ηµοπρασία επαναλαµβάνεται, κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή την 
αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασυµφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή 
σφάλµατος κατά τη διενέργεια της ∆ηµοπρασίας, 
β) µετά την κατακύρωση της ∆ηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του 
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύµβαση µίσθωσης.  Επίσης, όταν µετά την 
κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της 
∆ηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και 
υπογραφή της σύµβασης. 
3. Η επαναληπτική ∆ηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, 
που αναφέρει τους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν την ηµέρα διενέργειας της επαναληπτικής ∆ηµοπρασίας, διεξάγεται δε 
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. 
4. Σε περίπτωση που και πάλι η ∆ηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση µπορεί 
να γίνει µε απευθείας συµφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
(άρθρο 192, παρ.1 Ν. 3463/06).  
 
ΑΡΘΡΟ 30ο 
Μετά τη λήξη της ∆ηµοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή 
∆ηµοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 
Για την έγκριση των πρακτικών της ∆ηµοπρασίας, αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή. 
 
Η υπ’ αριθ. 221/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανακαλείται . 
 
 

H Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 
241/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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Ακολουθούν υπογραφές 
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