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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 9η του µήνα Ιανουαρίου  του έτους 2014 
και ώρα 9.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 708/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 27/12/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 708 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
32/27-12-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
Αριθ. Πρωτ.: 424/9-1-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Ξενώνα Μητρόπολης 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή  

και ώρα 6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 34440/23-12-2013 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα 

µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε 

σε  συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  14) Σούφλα Ουρανία 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  15) Τσιούκης Λάµπρος 2) Καραγιάννης Νικόλαος 

3) Γούλας Σωτήριος  16) Χλαπάνας Ηλίας 3) Μουζιούρας Νικόλαος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  17) Βερίλλης ∆οµήνικος 4) Μπατζιάκας Βασίλειος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  18) Γεννάδιος Ιωάννης 5) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  19) Τσίπρας Εµµανουήλ 6) Ντελής Ιωάννης 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  20) Γιοβάνης Γεώργιος 7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 

8) Κωτούλας Φίλιππος  21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Σουφλάκος Βασίλειος 

9) Μαρκινός Αθανάσιος  22) Παπαδηµητρίου Φώτιος 9) Χάρµπας Θωµάς 

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος  23) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα  24) Τσαντήλας Βασίλειος  

12) Παπαγεωργίου Σταύρος   Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Απών ήταν, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο πρόεδρος 

του Τ.Σ της Τ.Κ Μητρόπολης 

-------------------------------------- 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε καθορισµό όρων για την εκµίσθωση 
του ∆ηµοτικού Ξενώνα Μητρόπολης και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Την υπ'αριθµ. 68/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας  περί εκµίσθωσης 
του δηµοτικού ακινήτου µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Ξενώνας Μητρόπολης» 
 
2. Την υπ'αριθµ. 65/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καθορίστηκαν 
οι όροι εκµίσθωσης του Ξενώνα Μητρόπολης 
 
3. Τα πρακτικά δύο άγονων δηµοπρασιών που διεξήχθησαν στις 18/4/2013 και 25/4/2013 
 

4. Την υπ'αριθµ. 5/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τ.Κ Μητρόπολης, µε την 
οποία το Τοπικό Συµβούλιο οµόφωνα γνωµοδότησε για µείωση του κατώτατου ορίου 
προσφοράς του µηνιαίου µισθώµατος για την εκµίσθωση του εν λόγω ακινήτου το ανώτερο  
στα #2.500#€  
 
5. Την υπ'αριθµ. 331/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
αποφασίστηκε η µείωση του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς για την εκµίσθωση του εν 
λόγω δηµοτικού ακινήτου 
 
6. Την υπ'αριθµ. 338/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί τροποποίησης της  
υπ'αριθµ. 65/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και επανακαθορισµού των όρων 
για την εκµίσθωση του δηµοτικού Ξενώνα Μητρόπολης, λόγω µείωσης του κατώτατου ορίου 
πρώτης προσφοράς  
 
7. Τα πρακτικά δύο άγονων δηµοπρασιών που διεξήχθησαν στις 20/9/2013 και 27/9/2013 
 
8. Την υπ'αριθµ. 656/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία το Συµβούλιο 
αποφάσισε την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Ξενώνα Μητρόπολης µε πλειοδοτική δηµοπρασία 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 8 Ν. 3463/2006 και µε όρους που θα 
καθορίσει µετά από σχετική εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
9. Την υπ'αριθµ. 558/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εισηγείται 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τους όρους για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Ξενώνα Μητρόπολης 
 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 8 Ν. 3463/2006 
 
11. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου κ. Στ. Παπαγεωργίου, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά 
στο ιστορικό του θέµατος και τόνισε την αναγκαιότητα εκµίσθωσης του ∆ηµοτικού Ξενώνα 
Μητρόπολης, αφ'ενός µεν διότι αποτελεί µια σηµαντική πηγή εσόδων και ένα περιουσιακό 
στοιχείο του ∆ήµου Καρδίτσας, το οποίο δεν είναι δυνατόν να παραµένει ανεκµετάλλευτο και 
αφ'ετέρου διότι η λειτουργία του θα συµβάλει στην τουριστική αναβάθµιση της περιοχής. 
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Πρότεινε δε τον καθορισµό των όρων για την εκµίσθωση του Ξενώνα σύµφωνα µε την 
εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
12. Την τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου και πρώην ∆ηµάρχου Μητρόπολης κ. Γ. 
Γιοβάνη, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα εκµίσθωσης του ∆ηµοτικού Ξενώνα Μητρόπολης 
και αναφέρθηκε αναλυτικά στους προτεινόµενους όρους  
 
13. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 
 
14. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της εκµίσθωσης του ∆ηµοτικού 
Ξενώνα Μητρόπολης σύµφωνα µε τους όρους που εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η 
Οικονοµική Επιτροπή, ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι, πλην των κ.κ 
Βερίλλη και Γεννάδιου, οι οποίοι ψήφισαν λευκό 
    
                                               Aποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

Αποδέχεται την εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως αυτή διαµορφώθηκε µε την 
υπ'αριθµ. 558/2013 απόφασή της και καθορίζει τους όρους για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού 
Ξενώνα Μητρόπολης ως εξής: 
      
“Περιγραφή ακινήτου : Πρόκειται για κτηριακό συγκρότηµα Ξενώνα αποτελούµενο από 
υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο συνολικού εµβαδού 1.534,82τ.µ. και του περιβάλλοντα 
χώρου του, 23.187,50 τ.µ. (εξαιρουµένου της έκτασης του υπαιθρίου αµφιθεάτρου και του 
περιβάλλοντα αυτού χώρου εµβαδού 2.000τ.µ.) στη θέση «Ράχες» της ΤΚ Μητρόπολης, µε 
τα παραρτήµατα και παρακολουθήµατά του καθώς και µε τον κινητό εξοπλισµό του. Όλα τα 
παραπάνω θα αποκαλούνται στο εξής µίσθιο. Το µίσθιο θα λειτουργήσει µε άδεια 
λειτουργίας τουλάχιστον Γ΄ τάξης (δύο αστέρων), αποκλειστικά και µόνον ως ξενοδοχειακή 
µονάδα και γενικά για παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. 
 
  Αρθρο  1: Τόπος - τρόπος διενέργειας της δηµοπρασίας 

   Η δηµοπρασία θα προγραµµατιστεί κατά τα οριζόµενα στο Π.∆.:270/81. Θα είναι 
πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα Καρδίτσας 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Καρδίτσας στον 3ο όροφο, µετά από διακήρυξη του ∆ηµάρχου 
στην οποία θα ορίζεται η ηµεροµηνία και η ώρα διεξαγωγής της, ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής διεξαγωγής δηµοπρασιών (562/13 Α.∆.Σ.). Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί 
και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι 
προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η 
Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. Αν η πρώτη δηµοπρασία 
αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί χωρίς δεύτερη διακήρυξη µετά από µία  εβδοµάδα την ίδια 
ηµέρα, στον ίδιο τόπο και ώρα. 
 
Άρθρο 2 : ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 
   Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα 
ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον 
πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος στην έδρα του δήµου, και όπου αλλού 
θεωρηθεί πρόσφορο µέρος προς δηµοσίευση. 
   Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί για µια µέρα, σε δύο ηµερήσιες τοπικές 
εφηµερίδες και µία εβδοµαδιαία, τουλάχιστον 10 πλήρεις ηµερολογιακές ηµέρες, από την 
τελευταία δηµοσίευση, πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας.  
 
Άρθρο 3:  Ελάχιστο όριο  πρώτης προσφοράς 
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  Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των #1.000.00# ευρώ  για κάθε 
µήνα , δηλαδή #12.000.00# ευρώ σε ετήσια βάση. 
 
Άρθρο 4: Όριο πλειοδοσίας 
  Οι προσφορές της πλειοδοτικής δηµοπρασίας θα γίνονται σε ακέραιες µονάδες ανά  
πενήντα (50,00) ευρώ. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση 
δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και  βαρύνει οριστικά 
τον τελευταίο πλειοδότη. 
 
Άρθρο 5: Όροι συµµετοχής 
  Για να γίνει κάποιος δεκτός ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στη δηµοπρασία, πρέπει να 
καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή τα εξής δικαιολογητικά : 
1. Ως εγγύηση συµµετοχής, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου   
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας υπέρ του 
∆ήµου Καρδίτσας, ποσού ίσου προς το 10% του ποσού που ορίζεται στη διακήρυξη ως 
κατώτατο όριο µισθώµατος σε ετήσια βάση, δηλαδή #1.200,0# €. 
  Το παραπάνω γραµµάτιο-εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί µε την υπογραφή της 
σύµβασης µε άλλο, ποσού ίσου µε το 10% επί του επιτευχθέντος ετησίου µισθώµατος. 
  Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραµείνει στο ∆ήµο καθ' όλη τη διάρκεια της 
µίσθωσης, θα αποδοθεί δε στο µισθωτή µετά τη λήξη αυτής, για την κατά τους όρους της 
σύµβασης, εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων από αυτόν. Σε περίπτωση που κάποιος όρος 
δεν εκπληρωθεί, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του δήµου Καρδίτσας 
αυτοδίκαια. 
2. Βεβαίωση µη οφειλής από το δήµο Καρδίτσας -δηµοτική ενηµερότητα- τόσο ο 
συµµετέχων ως επίδοξος πλειοδότης,  όσο και ο εγγυητής του. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα στη δηµοπρασία και του εγγυητή, ότι έχει λάβει 
γνώση όλων των όρων µίσθωσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας και τους αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
4. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας από την αρµόδια ∆ΟΥ. 
5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
6. Απόσπασµα ποινικού µητρώου . 
7. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 
συµµετέχει στη δηµοπρασία δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε εκκρεµεί 
εναντίον του σχετική αίτηση, καθώς και δεν έχει εκδοθεί εναντίον του απόφαση ή διαταγή 
απόδοσης µισθίου.   
8. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα στη δηµοπρασία ότι εξέτασε το µίσθιο και 
αποδέχεται ότι είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται και επίσης έλαβε πλήρη 
γνώση της υφιστάµενης  κατάστασής του. 
9. Αποδεδειγµένη εγγράφως εµπειρία στον τοµέα των τουριστικών - ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων. 
 
Άρθρο  6: Νόµιµη εκπροσώπηση  
  Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην αρµόδια 
επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας πριν την έναρξη αυτής, παρουσιάζοντας νόµιµο 
πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 
 
Άρθρο 7: Εγγυητής 
  Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και γενικά καθίσταται αλληλεγγύως και εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνος µε αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων που θα προκύψουν από τη 
σύµβαση, παραιτούµενος του δικαιώµατος και της προβολής της ένστασης της διαιρέσεως 
και διζήσεως. 
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Αρθρο 8: Εξέταση δικαιολογητικών 
   Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών,  η Επιτροπή της δηµοπρασίας: 
- Ελέγχει τα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων και αποκλείει να συµµετάσχουν στη 
δηµοπρασία, όσους δε διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικά και η απόφαση αυτή καταχωρείται 
στα πρακτικά. 
 
Άρθρο 9: Επανάληψη δηµοπρασίας 
- Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιασθεί σε αυτή 
πλειοδότης σύµφωνα µε το Π∆:270/81. 
 - Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή την αρµόδια 
∆ιοικητική αρχή, λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος,  ή σφάλµατος στη 
διενέργεια της δηµοπρασίας. 
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του 
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 
πλειοδότη της εγκριτικής απόφασης επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, δεν προσέλθει 
αυτός και ο εγγυητής του εµπροθέσµως, για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 
   Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη 
και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου 
κατακυρωθέν ποσό, δυνάµενο να µειωθεί µε την απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου και 
επιπλέον ευθύνονται και οι δύο για το επί το έλαττον ποσό, του επιτευχθέντος µισθώµατος.   
  - Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου 
αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε 
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. 
  Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά 
την προηγούµενη δηµοπρασία. 
 
Άρθρο 10: Υπογραφή σύµβασης  
  Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακύρωσης και έγκρισης του αποτελέσµατος 
της δηµοπρασίας, µε αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την 
σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής 
καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. Επιπλέον, ενεργείται 
αναπλειστηριασµός εις βάρος αυτού και του εγγυητή του και ευθύνονται και οι δύο για το 
µικρότερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. 
  Επιπλέον, πρέπει να προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης µίσθωσης, όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της παρούσας.(άρθρο 5) 
  Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης είναι κοινοπραξία ή εταιρία, τα µέλη της 
οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης να καταθέσουν 
συµβολαιογραφική πράξη διορισµού από όλους, κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας ή 
της εταιρίας απέναντι στο ∆ήµο. 
   Μετά την υπογραφή του συµφωνητικού θα υπογραφεί εντός διαστήµατος δέκα (10) 
εργάσιµων ηµερών, πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης του µισθίου, µεταξύ της αρµόδιας 
επιτροπής του ∆ήµου και του µισθωτή. Στο πρωτόκολλο θα αναφέρεται ότι ο µισθωτής 
παραλαµβάνει το µίσθιο και τον εξοπλισµό του και ότι οφείλει να  χρησιµοποιεί και να 
συντηρεί αυτό, επιµελώς. 
   Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών, η σύµβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε οριστικά. 
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Άρθρο 11:  ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 
  Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα  αποζηµίωσης από τη µη έγκριση των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου,  ή της διοικητικής αρχής 
που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. 
 
Άρθρο 12: ∆ιάρκεια της µίσθωσης .  
  Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε είκοσι χρόνια, σύµφωνα µε το άρθρο  192, 
παράγραφος 8 του ∆ηµοτικού Κώδικα ν. 3463/06 και θα αρχίσει από  την ηµεροµηνία  
υπογραφής του συµφωνητικού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας.         
   Επιτρέπεται η παράταση για µία πενταετία εφόσον τηρηθούν οι όροι που περιλαµβάνονται 
στο άρθρο 17 της παρούσας και πάντα σε συνέχεια εφαρµογής του άρθρου 192, παρ. 8 του 
∆ΚΚ.  
  
Άρθρο 13: Καταβολή µισθώµατος 
  Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί θα προκαταβάλλεται  το πρώτο δεκαήµερο εκάστου µήνα, 
πλέον του τέλους χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου, η πληρωµή θα γίνεται χωρίς όχληση 
από το ∆ήµο και όπως ειδικότερα θα καθοριστεί στο συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ 
των δύο µερών. Μετά την έλευση αυτής της ηµεροµηνίας, το µίσθωµα θα επιβαρύνεται µε 
προσαύξηση σε ποσοστό 1% για κάθε µήνα καθυστέρησης, σύµφωνα µε τον Κώδικα 
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.  
   Σε περίπτωση δε καθυστέρησης καταβολής του µισθώµατος, ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει 
έκπτωτο τον µισθωτή και να ενεργήσει αναπλειστηριασµό σε βάρος του και του εγγυητή 
του. 
   Παράβαση και µόνον του όρου αυτού όπως και των λοιπών εξάλλου, αποτελεί λόγω 
καταγγελίας και λύσης της σύµβασης, µε αποκλειστική υπαιτιότητα του µισθωτή. 
 
Άρθρο 14: Αναπροσαρµογή µισθώµατος  
   Μετά την πάροδο του πρώτου µισθωτικού έτους και για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της 
διάρκειας της µίσθωσης, το µισθωµα θα προσαυξάνεται ετησίως σε ποσοστό ένα τα εκατό 
1%  επί  του  καταβαλλοµένου,  κατά  το αµέσως προηγούµενο µισθωτικό έτος.  
 
Άρθρο 15: Ευθύνες –δικαιώµατα  ∆ήµου 
  Ο ∆ήµoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ µισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή µείωση τoυ 
µισθώµατoς ή και λύση της σύµβασης, άvευ απoχρώvτoς λόγoυ. 
  Επίσης δεν φέρει καµία ευθύνη για προβλήµατα που τυχόν παρουσιαστούν και θα 
αφορούν στην έκδοση οποιουδήποτε τύπου άδειας χρειαστεί, σχετικά µε τη χρήση του 
µισθίου. 
 
Άρθρο 16: Χρήση µισθίου 
    Ο µισθωτής υποχρεούται αποκλειστικά και µε δικές του δαπάνες στην έκδοση όλων των 
απαραίτητων αδειών που προβλέπονται από τη νοµοθεσία και αφορούν στην ορθή  και 
νόµιµη λειτουργία του µισθίου. Για τυχόν µη έκδοση των αδειών λειτουργίας, ο δήµος δεν 
φέρει καµία ευθύνη. 
  Ο ∆ήµος καθ' όλη τη διάρκεια της µίσθωσης δεν έχει καµία υποχρέωση συντήρησης ή 
επισκευής ζηµιών, φθορών ή βλαβών, έστω και αναγκαίων του µισθίου από οποιασδήποτε 
αιτία.  
  Απαγορεύεται κάθε παρέµβαση και τροποποίηση του µίσθιου από το µισθωτή (κινητών και 
ακινήτων) εκτός αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσας, χωρίς τη σύµφωνη 
έγγραφη έγκριση του αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία πρέπει να ζητηθεί 
εγγράφως. Αν πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια παρέµβαση νοµίµως, θα παραµείνει 
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προς όφελος του µισθίου και ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα να αξιώσει οποιαδήποτε 
αποζηµίωση.  
  Απαγορεύεται στο µισθωτή η τοποθέτηση στο µίσθιο αντικειµένων ή µηχανηµάτων που 
µπορούν να βλάψουν ή να καταστήσουν επικίνδυνη την ασφάλεια του µισθίου ή να 
ρυπαίνουν αυτό και τον περιβάλλοντα χώρο, υποχρεούται δε αυτός, να εφαρµόζει και να 
συµµορφώνεται απολύτως στις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και στις ανάλογες 
της τουριστικής νοµοθεσίας. 
  Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου δικαιούνται να επισκέπτονται και να ελέγχουν  ανά τακτά 
διαστήµατα την κατάσταση τόσο του κτηρίου, του περιβάλλοντα χώρου, όσο και του 
εξοπλισµού του και να επισηµαίνουν τις συντηρήσεις και επισκευές στις οποίες θα 
υποχρεούται να προβεί ο µισθωτής, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησής  του.   
   Επιπλέον, ο µισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί την αίθουσα του Ξενώνα στο ∆ήµο 
Καρδίτσας για εκδηλώσεις, µετά από συµφωνία των δύο µερών. 
   Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να δεχθεί την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων που 
προβλέπεται στην αρχιτεκτονική µελέτη του Ξενώνα, όποτε ο εκµισθωτής κρίνει αυτό 
απαραίτητο. 
  Επίσης ο εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε επέκταση ή µετατροπή του 
κτηρίου, µε την προϋπόθεση αυτές οι παρεµβάσεις να µην παρεµποδίζουν τη χρήση του 
µισθίου, σε καµία περίπτωση να µην είναι ανταγωνιστικές των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων του µισθωτή και σε κάθε περίπτωση να µην είναι τέτοιες που να είναι 
βλαπτικές της φήµης, της πελατείας και της εν γένει επιχειρηµατικής αξιοπιστίας του 
Ξενώνα.  
 
Άρθρο  17: Υποχρεώσεις µισθωτή 
   Λόγω της συγκεκριµένης κατηγορίας µίσθωσης του άρθρου 192 παράγραφος 8 του νόµου 
3463/06, ο µισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις κατωτέρω δαπάνες ανακαίνισης ή 
ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί στις  παρακάτω πρόσθετες παροχές που θα 
παραµείνουν σε κάθε περίπτωση σε όφελος του µισθίου χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης του 
µισθωτή : 
1. Αντικατάσταση κουφωµάτων µε σύγχρονα ενεργειακά κουφώµατα. 
2. Αντικατάσταση στέγης . 
3. Ελαιοχρωµατισµοί σε όλους τους χώρους, εσωτερικά και εξωτερικά. 
4. Αντικατάσταση επίπλων. 
5. Εξοπλισµός κουζίνας και δωµατίων (αντικατάσταση ειδών υγιεινής, κρεβατιών,      
κλινοσκεπασµάτων, ψυγείων, τηλεοράσεων ενεργειακής κατηγορίας Α΄). 
6. ∆ιάφορες τεχνικές εργασίες. 
7. ∆ιαµόρφωση των κοινόχρηστων χώρων και εξωραϊσµός και διαµόρφωση     
περιβάλλοντος χώρου. 
8. Εκσυγχρονισµός του υπάρχοντος κτηρίου µε επεµβάσεις που θα εξασφαλίσουν την     
αναβάθµιση του, σε κατηγορία ξενοδοχειακής µονάδας τουλάχιστον 3 µε 4 αστέρων,    
γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα ένταξης στον νέο Αναπτυξιακό νόµο . 
9. Κατασκευή νέου κτηρίου σύµφωνα µε την αρχική µελέτη - άδεια η οποία θα 
επικαιροποιηθεί µετά από αναθεώρησή της µε δαπάνες του µισθωτή. 
   Επιπρόσθετα:    
   -Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του µισθίου, τις 
υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση, 
προστατεύοντας αυτό, απέναντι σε κάθε καταπάτηση και φθορά, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζηµίωση. Ακόµη, οφείλει να διατηρεί το µίσθιο και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό και 
γενικά η χρήση του µισθίου να γίνεται µε τρόπο που να µη θίγεται η ησυχία, η δηµόσια 
υγεία και ασφάλεια . 
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  - Ο µισθωτής ευθύνεται για την αποκατάσταση  από τυχόν  φθορές ή βλάβες, τις οποίες θα 
προξενήσει στο µίσθιο (ο ίδιος ή τρίτος) και τις οποίες υποχρεούται να επανορθώσει µε δική 
του επιµέλεια και δαπάνες, χωρίς να έχει δικαίωµα ή αξίωση κατά του ∆ήµου για την 
πληρωµή ή την απόδοση σε αυτόν, των ποσών που πλήρωσε. Επίσης, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του ∆ήµου, θα γίνει και οποιαδήποτε επέµβαση στο µίσθιο και στον περιβάλλοντα 
χώρο, πάντοτε στο πλαίσιο που επιτρέπεται από τις δηµοτικές, τις δηµόσιες αρχές  και τον 
ΕΟΤ (τουριστική νοµοθεσία), οι οποίες θα παραµείνουν σε όφελος του µισθίου .    
  -Ο µισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το µίσθιο ανελλιπώς σε καθηµερινή βάση και δε 
δικαιούται σε µη καταβολή ή µείωση του µισθώµατος ακόµη και αν δε δύναται να κάνει 
χρήση του µισθίου. Εξαιρείται η περίπτωση ανωτέρας βίας που δε θα αφορά το µισθωτή και 
µε απαραίτητη προϋπόθεση επιπροσθέτως, της αποδεδειγµένα µη λειτουργίας του εξ αιτίας 
αυτής, µε σχετική έγγραφη αναφορά που θα καταθέσει στο ∆ήµο Καρδίτσας, σε διάστηµα 10 
εργάσιµων ηµερών από το συµβάν. 
 - Το µίσθιο θα λειτουργεί στο όνοµα ή την επωνυµία του µισθωτή που θα προκύψει από τη 
δηµοπρασία και απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση ή παραχώρηση της 
χρήσης του µισθίου σε τρίτο πρόσωπο ή συνιστώµενη εταιρεία από το µισθωτή, χωρίς 
προηγούµενη σχετική έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
  -Ο µισθωτής υποχρεούται επίσης στην ασφάλιση του µισθίου, των  ακίνητων (κτηρίων), 
κινητών πραγµάτων και του  εξοπλισµού του, απέναντι του κινδύνου που ήθελε προκύψει 
από πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία, κλοπή κ.λ.π., για όλη τη διάρκεια της µίσθωσης και 
στην καταβολή των ανάλογων ασφαλίστρων. Το ποσό για το οποίο θα γίνει η ασφάλιση θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στην αξία όλων των προαναφεροµένων, γεγονός που θα 
ελεγχθεί και θα εγκριθεί από το ∆ήµο. Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, 
δικαιούται ο εκµισθωτής στην είσπραξη του ποσού της ασφάλισης και για το λόγο αυτό ο 
µισθωτής δίδει σε αυτόν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα για την είσπραξη 
οποιουδήποτε ποσού από την αιτία αυτή και από οποιονδήποτε τρίτο υπόχρεο, προς 
καταβολή της τυχόν αποζηµίωσης, η οποία θα διατεθεί προς αποκατάσταση των ζηµιών, από 
την επέλευση του παραπάνω κινδύνου.  
  -Ο µισθωτής υποχρεούται εντός  του πρώτου µήνα,  από την υπογραφή της σύµβασης 
µίσθωσης, να παραδώσει στο ∆ήµο το ασφαλιστήριο συµβόλαιο µαζί µε τη σχετική απόδειξη 
πληρωµής των ασφαλίστρων. 
   -Τέλος, ο µισθωτής υποχρεούται ένα µήνα πριν τη λήξη του προηγουµένου ασφαλιστήριου 
συµβολαίου, να παραδίδει αντίγραφο του συµβολαίου ανανέωσης της σύµβασης µε τη 
σχετική απόδειξη πληρωµής, στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου- τµήµα εσόδων και 
δηµοτικής περιουσίας. 
  
Άρθρο  18: Πραγµατική Κατάσταση µισθίου 
  Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, της 
οποίας έχει λάβει γνώση ο µισθωτής. Κατά συνέπεια, δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για 
τυχόν πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα του µισθίου, µη υποχρεούµενος σε µείωση του 
µισθώµατος ή λύση της µίσθωσης ή αποζηµίωση του µισθωτή. 
  Ο µισθωτής γνωρίζει και αποδέχεται ρητά, ότι επί του αγωγού ύδρευσης του Ξενώνα και 
συγκεκριµένα στο τµήµα που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Ξενώνα, είναι 
εγκατεστηµένη παροχή νερού προς το υπαίθριο θέατρο Μητρόπολης, την οποία ο δήµος 
χρησιµοποιεί όποτε απαιτείται για τις ανάγκες του θεάτρου και η κατανάλωση αυτή θα 
υπολογίζεται µε µετρητή που θα  τοποθετήσει µε ευθύνη  και δαπάνη του, ο ∆ήµος.   
 
Άρθρο 19: Λήξη µίσθωσης 
  Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µίσθωσης και κατόπιν της παρόδου 10 
ηµερολογιακών ηµερών, να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση που θα έχει προκύψει από 
τις επεµβάσεις για τις οποίες θα δεσµευτεί - και που περιλαµβάνονται στην παρούσα 
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απόφαση, να εκτελέσει µε την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης,  χωρίς καµιά ασυνήθη 
φθορά, όπως και τα κινητά πράγµατα και τον εξοπλισµό του, µε την υποχρέωση και 
αποκλειστική ευθύνη να έχει επιδιορθώσει  και αποκαταστήσει κάθε φθορά και έλλειψη, 
υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής, µε την αρµόδια Επιτροπή που 
θα ορισθεί για αυτό το σκοπό. 
   Επίσης, όταν λήξει η µίσθωση ή αποχωρήσει αυτός από το µίσθιο πριν της λήξης αυτής, 
είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει το δήµο και να παραδώσει τα κλειδιά του µισθίου στο 
αρµόδιο όργανο, αλλιώς υπόκειται σε ποινική ρήτρα, ίση µε πέντε µηνιαία µισθώµατα, για 
αυτή µόνο την παράβαση.  
  Τυχόν ανεξόφλητοι λογαριασµοί, όπως και οφειλές µισθωµάτων, που θα προκύψουν από 
τη λήξη ή τη λύση για οποιονδήποτε λόγο της µίσθωσης, δεν µπορούν να παρακρατηθούν ή 
να συµψηφισθούν από τη εγγυητική επιστολή καλής εφαρµογής των όρων της µίσθωσης. Η 
χρηµατική εγγύηση του σχετικού άρθρου, υπέρ του ∆ήµου Καρδίτσας, επιστρέφεται άτοκα 
στον µισθωτή µετά τη λήξη της µισθώσεως και την εξόφληση των µισθωµάτων και υπό τον 
όρο επιπλέον ότι έχουν εκπληρωθεί πλήρως και εις το ακέραιο, όλες οι υποχρεώσεις του 
που προκύπτουν µε την υπογραφή της σύµβασης.     
   Επιπλέον, και εφόσον έχουν  εξοφληθεί  πλήρως και ολοσχερώς όλοι οι λογαριασµοί που 
απορρέουν από τη χρήση και εκµετάλλευση του µισθίου. 
  Η επιστροφή της εγγυητικής αποστολής θα αποφασιστεί µε απόφαση του αρµοδίου 
∆ηµοτικού Οργάνου . 
    
Άρθρο 20: Αναµίσθωση – Υπεκµίσθωση 
 Σιωπηρή αναµίσθωση όπως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον µισθωτή, απαγορεύεται 
απολύτως.(Π∆ 270/81 άρθρο 3 παρ.2Γ,περιπτ.η) 

 

Άρθρο 21: Λοιπά έξοδα 
  Τα τέλη χαρτοσήµου της σύµβασης και τυχόν άλλα έξοδα, βαρύνουν τον µισθωτή. 
  Ο µισθωτής υποχρεούται επίσης στην καταβολή των δηµοσίων και δηµοτικών τελών 
καθώς και της αξίας σύνδεσης και κατανάλωσης µε τα απαραίτητα  δίκτυα ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, ΟΤΕ, τελών καθαριότητας καθώς και λοιπά λειτουργικά έξοδα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της µίσθωσης. 
   Για το λόγο αυτό υποχρεούται να προβεί στις σχετικές συµβάσεις µε τους αντίστοιχους 
φορείς στο όνοµά του, µέσα στον πρώτο µήνα της µίσθωσης. Η µη εξόφληση των 
λογαριασµών αυτών ισοδυναµεί µε µη πληρωµή του µισθώµατος µε όλες τις σχετικές 
συνέπειες.  
 
 Άρθρο 22: Παράβαση όρων - λύση µίσθωσης 
  Η παράβαση από το µισθωτή και ενός µόνο όρου της διακήρυξης αυτής, που θεωρούνται 
ουσιώδεις, ή αν για οποιονδήποτε λόγο ο µισθωτής εγκαταλείψει  το µίσθιο πριν τη λήξη της 
µίσθωσης, αποτελεί λόγο καταγγελίας και λύσης της σύµβασης.  
   Επίσης, θα ενεργηθούν όλες οι νόµιµες ενέργειες για την αποβολή του από το µίσθιο. 
Παράλληλα, θα γίνει κατάπτωση της εγγυήσης καλής εκτέλεσης και θα επέλθει ως έσοδο 
στο ∆ήµο, η οποία δεν θα συµψηφίζεται µε τα οφειλόµενα µισθώµατα, έως και της 
απόδοσης του µισθίου. 
  Ο µισθωτής έχει την  υποχρέωση για άµεση απόδοση του εκµισθωθέντος µισθίου µετά από 
προηγούµενη ειδοποίηση από το ∆ήµο, σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών. 
   Σε περίπτωση µη απόδοσης του µισθίου, ο µισθωτής θα αποβάλλεται από αυτό κατά την 
προβλεπόµενη νόµιµη διαδικασία, λογιζοµένου αυτού ως κατέχοντος το µίσθιο χωρίς νόµιµη 
αιτία.  
  Επίσης, ο εκµισθωτής δύναται να απαιτήσει επιπλέον αποζηµιώσεις για τυχούσες φθορές 
και ελλείψεις, ή παράνοµες επεµβάσεις στο µίσθιο. 
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Άρθρο 23:  Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
  Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται στο ∆ηµαρχείο Καρδίτσας στα τµήµατα 
Οικονοµικής Επιτροπής και Εσόδων & ∆ηµοτικής Περιουσίας στα τηλέφωνα 2441350781-
782, 2441350760-764. Αντίγραφο της απόφασης της Ο.Ε. των όρων εκµίσθωσης του εν 
λόγω δηµοτικού ακινήτου χορηγείται στους ενδιαφερόµενους, ύστερα από αίτηση τους που 
υποβάλλεται στο ∆ηµαρχείο” . 
   
 
Λευκό ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Βερίλλης και Γεννάδιος 
  
      

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 708/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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