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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆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 3η του µηνός Απριλίου του έτους 2014 
και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ. 
84/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 6-3-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 84/2014 
  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

8/6-3-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                        
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

        Αριθ. Πρωτ.:9235/3-4-2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Επανακαθορισµός όρων υπεκµίσθωσης του δασικού χωριού “∆ΡΥΑ∆ΕΣ” της Τ.Κ 

Καροπλεσίου. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

9:00 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 5598/28-2-2014 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) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος   

           

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

παρόντες ήταν οι 7, 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  µετά από συζήτηση σχετικά µε επανακαθορισµό όρων 
υπεκµίσθωσης του δασικού χωριού “∆ΡΥΑ∆ΕΣ” της Τ.Κ Καροπλεσίου και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 

1.Το   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ «∆ΡΥΑ∆ΕΣ»   από το Τµήµα Εσόδων  το 
οποίο έχει ως εξής: 
     
  “ Την 1-12-2011 µε την αριθµ.:8078/138633/απόφαση της Γενικής Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς  Ελλάδας, εγκρίθηκε η απ' ευθείας 
µίσθωση  (µε δικαίωµα υπεκµίσθωσης) του ∆ασικού χωριού «∆ρυάδες», για δέκα χρόνια 
από 1/12/11 έως 30/11/2021,  στο δήµο Καρδίτσας. 
 

   Έπειτα λήφθηκε η αριθµ. 9/2012/16-1-12 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
«Αποδοχής παραχώρησης χρήσης, του ∆ασικού χωριού «∆ρυάδες». 
 

   Στις 23-1-2012 λήφθηκε η αριθµ. 1/2012, απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ΤΚ 
Καροπλεσίου, περί «Εκµίσθωσης του ∆ασικού Χωριού ∆ρυάδες».  
   
  Στις 23-2-2012 λήφθηκε η αριθ. 50/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καρδίτσας µε την οποία αποφασίσθηκε η υπεκµίσθωση του ∆ασικού Χωριού «∆ρυάδες» 
που βρίσκεται στη θέση Παλαιοχώρι στην ΤΚ Καροπλεσίου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ιτάµου, εντός του ∆ηµοσίου δάσους Καροπλεσίου, Περιφέρειας αρµοδιότητας του 
∆ασαρχείου Καρδίτσας .  
 

    Στη συνέχεια λήφθηκε η  αριθµ. 221/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε τη 
οποία αρχικά καθορίσθηκαν οι όροι εκµίσθωσης του ∆ασικού Χωριού. 
 

  Στις 17/5/2012 µε την αριθµ. πρωτ.:12106 (Α∆Α:Β49ΥΩΕΗ-ΓΕΛ) διακηρύχθηκε η 
εκµίσθωση του ∆.Χ. για τις 28/5/2012 η οποία και αναβλήθηκε διότι διαπιστώθηκαν λάθη 
και παραλήψεις στους όρους της 221/12 απόφασης της Ο.Ε. 
 

  Με την από 22/5/2012 εισήγηση του αντιδηµάρχου Οικονοµικών προτάθηκε στην 
Οικονοµική επιτροπή ο επανακαθορισµός των όρων της 221/13  απόφασης της Ο.Ε. ως 
προς το άρθρο 4, εφόσον εκτιµήθηκε εκ νέου η αξία του µισθίου και του εξοπλισµού του, 
(218792,45 *10%=21.879,24/12 µήνες = 1823,97) και το κατώτατο όριο πρώτης 
προσφοράς από τα #1.150,00# €, ορίσθηκε στα #1.823,97# €. Επίσης στο άρθρο 7 
σχετικά µε  το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στη δηµοπρασία και προσθήκη 
επιπλέον άρθρου, ότι «Ο δήµος διατηρεί δικαίωµα φιλοξενίας 20 ηµερών ετησίως». 
 

  Στις 22/5/2012 λήφθηκε η α/α :239/12 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση 
από το σώµα, για συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης από την επιτροπή. 
  
  Στις 22/5/2012 λήφθηκε η  αριθµ.:241/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε τον επανακαθορισµό των όρων µίσθωσης σύµφωνα µε την οποία διεξήχθησαν 
δύο άγονες δηµοπρασίες, στις 5/6/2012 και στις 13/6/2012. Ειδικότερα, στις 23/5/2012-
ΑΠ:12509, εκδόθηκε η περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου για διεξαγωγή φανερής 
δηµοπρασίας στις 5/6/2012 για την εκµίσθωση του εν λόγω ακινήτου και  η οποία απέβη 
άγονη. Έπειτα στις 6/6/12-ΑΠ:13671 εκδόθηκε η επαναληπτική διακήρυξη για διεξαγωγή 
δηµοπρασίας στις 13/6/2012 η οποία απέβη επίσης άγονη. 
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 Στις 3/7/2012 λήφθηκε η 313/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  
λαµβάνοντας υπόψη την διεξαγωγή δύο δηµοπρασιών που δεν έφεραν αποτέλεσµα, 
παράπεµψαν την εκµίσθωση του ∆ασικού Χωριού στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
   Στις 8/8/2012 λήφθηκε η αριθµ.266/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά 
µε µείωση του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς από #1.823,97# € το µήνα,  στα 
#700,00# € το µήνα, για την υπεκµίσθωση του δασικού χωριού "∆ΡΥΑ∆ΕΣ” της Τ.Κ 
Καροπλεσίου της  ∆.Ε Ιτάµου του  ∆ήµου Καρδίτσας. 
 

  Στις 8/9/2012 λήφθηκε η αριθ.:412/12 απόφαση της Ο.Ε. µε τον επανακαθορισµό των 
όρων για την εκµίσθωση του ∆.Χ., µε µειωµένο µίσθωµα. 
 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι στο µίσθιο επιβάλλεται να γίνουν κάποιες παρεµβάσεις 
που αφορούν στην ορθή λειτουργία του, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό καθεστώς που 
διαφοροποιήθηκε από το ισχύον κατά τη δηµιουργία του . Για το λόγο αυτό κρίθηκε 
απαραίτητο από τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου – προγραµµατισµός, νοµικό σύµβουλο, 
τεχνική υπηρεσία- τµήµα περιβάλλοντος-, να συνεννοηθούµε µε το ∆ασαρχείο για τις 
ενέργειες που θα προβούµε, εφόσον επιτρέπεται από τους όρους της σύµβασης µίσθωσης. 
 

 Με βάση τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν, λήφθηκε η 430/2013 από 25/9/2013, 
απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία παραπέµφθηκε για τροποποίηση –επανακαθορισµό των 
όρων η υπεκµίσθωση του ∆.Χ.  
 

 Τέλος λήφθηκε η 426/13 από 9/10/2013, απόφαση  της ΟΕ µε τους νέους όρους 
υπεκµίσθωσης του ∆.Χ.. Εξακολουθώντας όµως να εκκρεµεί   υπογραφή µελέτης, 
σχετικής µε επεµβάσεις επί του µισθίου από το αρµόδιο όργανο, έως και σήµερα δεν έχει 
τεθεί σε δηµοπρασία η υπεκµίσθωση του ∆.Χ.  
 

 Με την αριθ. 77/2014 Α∆Σ παραπέµφθηκε εκ νέου ο επανακαθορισµός και η 
επικαιροποίηση των όρων της υπεκµίσθωσης του ∆ασικού Χωριού και πάλι στην ΟΕ του 
δήµου Καρδίτσας.”  
 
2.Την πρόταση της κ. Προέδρου για επανακαθορισµό όρων υπεκµίσθωσης του δασικού 
χωριού “∆ΡΥΑ∆ΕΣ” της Τ.Κ Καροπλεσίου , σύµφωνα και µε την 77/2014 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
3.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Π.∆. 
270/81 καθώς και το υπ' αριθµ. πρωτ. 16877/17-6-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
 
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
                                                                               
                                               Αποφάσισε οµόφωνα   
 

   Tον επανακαθορισµό – επικαιροποίηση των όρων διακήρυξης  υπεκµίσθωσης  του 
δασικού χωριού “∆ΡΥΑ∆ΕΣ” που βρίσκεται στα όρια της Τ.Κ Καροπλεσίου και 
συγκεκριµένα στη θέση «Παλαιοχώρι», της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιτάµου του ∆ήµου 
Καρδίτσας σύµφωνα µε τους οποίους η Οικονοµική Επιτροπή θα διενεργήσει τη 
δηµοπρασία, ως εξής:  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο: 
ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
- Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα- ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Καρδίτσας, 
κατόπιν διακήρυξης που εκδίδει ο ∆ήµαρχος, στην οποία θα ορίζεται ο τόπος, η ηµέρα και η 
διάρκειά της, ενώπιον της Οικονοµικής  Επιτροπής του δήµου Καρδίτσας. 
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-  Η δηµοπρασία θα  είναι πλειοδοτική, φανερή  και προφορική,  θα διεξαχθεί δε κατά την 
ορισθείσα ηµέρα και ώρα και δύναται να συνεχιστεί και πέραν αυτής, εφόσον εξακολουθούν 
χωρίς διακοπή, οι προσφορές των πλειοδοτών. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας, αποφασίζει 
η αρµόδια επιτροπή και η απόφαση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά. 
- Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν τα κατάλληλα 
προσόντα  για  τη  υπεκµίσθωση  του  δασικού χωριού «∆ρυάδες» και  παρέχουν εγγύηση 
για την αποδοτικότερη εκµετάλλευσή του, όπως ορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας . 
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να 
συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακήρυξης 
προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας 
συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 
- Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής, τον 
τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.  
- Για την έγκριση των πρακτικών της ∆ηµοπρασίας, αποφασίζουν η Οικονοµική Επιτροπή και 
η Αποκεντρωµένη ∆/ση Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας. 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο  
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Η διακήρυξη της δηµοπρασίας, δηµοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες πριν 
την διενέργεια αυτής, µε αποδεικτικό τοιχοκόλλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δηµοτικού καταστήµατος και στα δηµοσιότερα µέρη του ∆ήµου . 

2. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί και σε δύο ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία 
εφηµερίδα της πόλης, δέκα τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες, πριν τη διενέργεια 
αυτής. Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης δεν βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη, 
δεδοµένης της προσθήκης από 23.07.2013 µε το υπ΄ αριθ. 16877/17.06.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.. 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 
   Το ∆ασικό χωριό «∆ρυάδες», βρίσκεται στα όρια  της Τοπικής  Κοινότητας  Καροπλεσίου, 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας, στη ∆Θ «Παλαιοχώρι», του ∆ηµοσίου 
δάσους Καροπλεσίου, περιφέρειας ∆ασαρχείου Καρδίτσας. Καταλαµβάνει έκταση είκοσι 
πέντε (25,00) περίπου στρεµµάτων, περιφραγµένη µε ξύλινους πασσάλους. Περιλαµβάνει 
είκοσι (20) ξύλινα  λυόµενα   οικήµατα  δύο (2) δωµατίων ειδικού τύπου, 37,90 τ.µ. το 
καθένα  και εστιατόριο ειδικού τύπου 110,00 τ.µ.. Υπάρχει ακόµη µικρή παιδική χαρά, 
εγκαταστάσεις µπάσκετ-βόλεϋ και χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων. 
   Το µίσθιο εκµισθώνεται µε όλον τον υπάρχοντα  εξοπλισµό του. 
 
ΑΡΘΡΟ  4ο  
ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
  Η συµµετοχή στη δηµοπρασία δύναται να γίνει και µε αντιπρόσωπο. Όποιος πλειοδοτεί για 
λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Οικονοµική Επιτροπή, πριν την έναρξη του 
διαγωνισµού, παρουσιάζοντας νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει 
για δικό του λογαριασµό.      
  Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, απαιτείται νόµιµα διορισµένος εκπρόσωπος, µε 
συµβολαιογραφικό ή ανάλογο έγγραφο. 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
1. Η δηµοπρασία αρχικά αν για οποιοδήποτε λόγω αποβεί άγονη, επαναλαµβάνεται  οίκοθεν 
από το δήµαρχο.  
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2. Σε διαφορετική περίπτωση η  δηµοπρασία   επαναλαµβάνεται,   κατόπιν   αποφάσεως  του   
∆ηµοτικού Συµβουλίου, όταν: 
 α) το  αποτέλεσµα  αυτής δεν  εγκριθεί από  τα αρµόδια   όργανα   λόγω  ασύµφορου του 
επιτευχθέντος αποτελέσµατος, ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια της ∆ηµοπρασίας,  

   β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου 
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δηµοπρασία, 
επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο 
προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο µπορεί να µειωθεί 
µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, 

  γ) µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος 
της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής, αυτός δεν παρουσιάστηκε εµπροθέσµως 
για την σύνταξη και υπογραφή της συµβάσεως.  

   Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου, 
που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες, προ της ηµέρας της διενεργείας της δηµοπρασίας. 

  Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς 
κατά την προηγουµένη δηµοπρασία. 

  Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δε φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση µπορεί να γίνει 
απευθείας, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 

ΑΡΘΡΟ   6ο  
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
    Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των επτακοσίων ευρώ #700,00# 
€, µηνιαίως. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  7ο  
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΛΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
  Οι  προσφορές  των  πλειοδοτών, οι  οποίοι θα  πλειοδοτούν ανά πενήντα (50,00) 
ευρώ, θα αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως, µετά του  
ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε  προσφορά  είναι δεσµευτική για κάθε πλειοδότη, 
η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται  αλληλοδιαδόχως  από τον  πρώτο  στους  ακόλουθους  
και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 
 
ΑΡΘΡΟ   8ο 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
   Η µίσθωση θα αρχίσει από  την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, η οποία πρέπει να 
γίνει εντός της ορισθείσας δεκαήµερης προθεσµίας της κοινοποίησης στον τελευταίο 
πλειοδότη µε σχετικό αποδεικτικό, της εγκριτικής απόφασης των αποτελεσµάτων της 
δηµοπρασίας από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και θα λήξει στις 30/11/2021, σύµφωνα 
µε το συµφωνητικό µε το οποίο παραχωρήθηκε το ∆ασικό χωριό στο ∆ήµο Καρδίτσας, από 
το ∆ασαρχείο Καρδίτσας. 
 
ΑΡΘΡΟ   9ο 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
1. Το µίσθωµα, όπως αυτό διαµορφωθεί  µετά την κατακύρωση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα, ορίζεται ότι θα καταβάλλεται µηνιαίως το πρώτο 
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δεκαήµερο κάθε µη δεδουλευµένου µήνα,  χωρίς όχληση από το ∆ήµο, όπως θα οριστεί 
αναλυτικότερα στη σύµβαση µίσθωσης. 
2. Το χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου, επί του µισθώµατος θα επιβαρύνει εξολοκλήρου το 
µισθωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται επίσης, µε τυχόν άλλες κρατήσεις .  
3. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του µισθώµατος από τον µισθωτή, µη 
οφειλόµενη σε ανωτέρα βία,  ο δήµος δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ   10ο 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
   Για τα δύο πρώτα µισθωτικά έτη το µηνιαίο µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό. Για το 
υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της µίσθωσης και έως τη λήξη αυτής, αυτό θα προσαυξάνεται 
ετησίως, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1 %), σε σχέση µε αυτό του προηγούµενου µισθωτικού 
έτους . 
 
ΑΡΘΡΟ  11ο 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
   ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου 
ή Ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίες αυτών, καθώς και φυσικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες 
φυσικών προσώπων µε νοµικά πρόσωπα . 
Για τη συµµετοχή στη ∆ηµοπρασία, κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να προσκοµίσει, επί ποινή 
αποκλεισµού, όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά την ηµέρα διενέργειας της 
δηµοπρασίας. Συγκεκριµένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
1. Ως εγγύηση συµµετοχής, ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας υπέρ του 
∆ήµου Καρδίτσας, ύψους #840,00# ευρώ, δηλαδή ίση µε το 10% του ορίου της 
κατώτατης προσφοράς του ετησίου µισθώµατος. Αυτή θα αντικατασταθεί από τον τελευταίο 
πλειοδότη µε άλλη, ίσου ποσοστού επί του επιτευχθέντος µισθώµατος σε ετήσια βάση, ως 
εγγύηση για την καλή εφαρµογή των όρων µίσθωσης, µε την ολοκλήρωση της έγκρισης των 
αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας, για την υπογραφή της σύµβασης.  
2. Συνοπτικό σηµείωµα στο οποίο θα δηλώνεται το επάγγελµα το οποίο ασκεί ο 
ενδιαφερόµενος,  ή ασκούσε στο παρελθόν και να αποδεικνύεται επαρκής εµπειρία σε 
ξενοδοχειακές ή τουριστικές εκµεταλλεύσεις, ή εναλλακτικού τουρισµού (κατασκηνώσεις 
κ.λ.π.) και γενικότερα η επαγγελµατική του επάρκεια, για τη λειτουργία του ∆ασικού 
Χωριού. Σε αυτό δεν µπορούν να συµπεριληφθούν πρόσθετοι όροι, µπορούν όµως να 
καταχωρηθούν στοιχεία που θεωρούνται από τον ενδιαφερόµενο, ως υπέρ αυτού 
πλεονεκτήµατα.  
3. Πιστοποιητικό, µε ηµεροµηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός (1) µήνα πριν την ηµέρα 
διενέργειας της δηµοπρασίας, 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 δηµοτικής ενηµερότητας, του συµµετέχοντα στη δηµοπρασία και του 
εγγυητή του . 
5. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986) µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής,  του 
συµµετέχοντα και του εγγυητή, µε το εξής περιεχόµενο: «Έλαβα γνώση των όρων της 
διακήρυξης, σχετικά µε την υπεκµίσθωση του δασικού χωριού «∆ρυάδες» που βρίσκεται 
στην περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου, θέση «Παλαιοχώρι», της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ιτάµου  του ∆ήµου Καρδίτσας, τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. Επιπλέον, έχω πλήρη γνώση του µισθίου, µε τα παραρτήµατά του και την 
πραγµατική του κατάσταση, το οποίο επιθεώρησα ο ίδιος προσωπικά». 
6. Σχετικό Καταστατικό, όταν συµµετέχουν νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, Φ.Ε.Κ. 
σύστασης και Φ.Ε.Κ. τυχόν τροποποιήσεων, καθώς και έγγραφο περί διορισµού νόµιµου 
εκπροσώπου του ΝΠ ή της κοινοπραξίας. 
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7. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας, Ν.Π.,  Ο.Τ. Α.  κ.λ.π.: 
   -Την προσφορά καταθέτουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, εκπροσωπούµενοι ή 
αντιπροσωπευόµενοι, είτε κοινός εκπρόσωπος διορισµένος µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο. 
   -  Όλες οι εγγυήσεις πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της.  
   - Τα µέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για κάθε 
υποχρέωση που απορρέει από την συµµετοχή στη δηµοπρασία, τη σύµβαση ή από το 
νόµο.  
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν.1599/1986) µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο 
ενδιαφερόµενος δεν έχει αποκλειστεί από 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. 
10. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986)  µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής  ότι 
δέχεται ανεπιφύλακτα τα οριζόµενα στην αριθµ. 117036/6306/28-12-2004 Κ.Υ.Α., που 
αποτελεί τον κανονισµό διαχείρισης και λειτουργίας των δασικών χωριών και ακολουθεί 
την παρούσα.  
 
Άρθρο  12ο 
 ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
  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. 
 
ΑΡΘΡΟ  13ο 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
   Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών η Επιτροπή, ελέγχει τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων ως προς την πληρότητα και την ορθότητά τους και αποκλείει να συµµετάσχουν 
στη δηµοπρασία, όσες προσφορές δεν συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά. Αυτή η 
απόφαση καταχωρείται στα πρακτικά της δηµοπρασίας.  
   Το πρακτικό του διαγωνισµού, αφού υπογραφεί από τα µέλη της επιτροπής, τον 
τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του, µε όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν τις 
προσφορές,  υποβάλλονται  στην Οικονοµική Επιτροπή για έγκρισή τους. Η απόφαση  της 
έγκρισης των πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής, αποστέλλεται στην Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Θεσσαλίας  και Στερεάς Ελλάδας, για έγκριση και έλεγχο νοµιµότητας.  
   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   14ο 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
   Ο τελευταίος πλειοδότης,  στον  οποίο έγινε η κατακύρωση του  αποτελέσµατος  της 
δηµοπρασίας, υποχρεούται όπως προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του, εντός  δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν µε σχετικό αποδεικτικό, της απόφασης έγκρισης του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας  & Στ. 
Ελλάδας,  στο δηµοτικό κατάστηµα για την υπογραφή της  σύµβασης. Σε περίπτωση µη 
προσέλευσης εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η εγγύηση συµµετοχής, καταπίπτει υπέρ του 
∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση και ενεργείται αναπλειστηριασµός εις  βάρος του και του 



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΙΗΓΩΕΗ-7Θ1 

 

εγγυητή του, οι οποίοι  ευθύνονται  από κοινού για την τυχόν επί το έλλατον διαφορά, που 
προκύψει επί του αποτελέσµατος της νέας δηµοπρασίας, από την προηγούµενη.  
   Για την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, ο πλειοδότης υποχρεούται να προσκοµίσει στο 
∆ήµο, σε αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στη δηµοπρασία, ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του 
Ταµείου Παρ/κών και ∆ανείων υπέρ του δήµου Καρδίτσας, ποσού ίσου µε το 10% επί του 
επιτευχθέντος ετήσιου µισθώµατος, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης 
µίσθωσης, καθώς και αξιόχρεο εγγυητή για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τους όρους αυτής, ο οποίος θα παραιτηθεί ρητά και ανεπιφύλακτα των 
ενστάσεων της διαίρεσης και διζήσεως. Ο εγγυητής  καθίσταται  αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο,  υπεύθυνος µε το µισθωτή.  
  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή Νοµικό Πρόσωπο, τα µεν µέλη της 
κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης να καταθέσουν 
συµβολαιογραφική πράξη διορισµού από όλους, κοινού εκπροσώπου και αντίστοιχα για τα 
νοµικά πρόσωπα, σχετική απόφαση του ∆Σ, ορισµού νοµίµου εκπροσώπου απέναντι στο 
δήµο. 
  Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή ή το γραµµάτιο καλής εκτέλεσης, θα παραµείνει  στο ∆ήµο,  
καθ΄ όλη τη διάρκεια  της  µίσθωσης και επιστρέφεται στο µισθωτή εφόσον αυτός έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, αλλιώς καταπίπτει  υπέρ του 
∆ήµου αυτοδίκαια, µε απόφαση του αρµοδίου ∆ηµοτικού οργάνου. 
  Ειδικότερα, η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του δήµου και πριν 
τη λήξη της σύµβασης µίσθωσης, εάν ο µισθωτής αθετήσει οποιοδήποτε όρο αυτής 
θεωρούµενοι όλοι ως ουσιώδεις, καθώς και τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ασικού Χωριού. 
   Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσµίας (των δέκα ηµερών), η σύµβαση θεωρείται ως 
οριστικώς καταρτισθείσα. 
 
ΑΡΘΡΟ  15ο 
ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ – ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
   Σιωπηρή αναµίσθωση , ως και µερική ή ολική υπεκµίσθωση του µισθίου από το µισθωτή, 
απαγορεύεται απολύτως. 
  Η παραχώρηση της χρήσης ή η µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης θα γίνεται  κατόπιν 
εγκρίσεως από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως θα προβλέπεται από τις ισχύουσες νοµικές 
διατάξεις.   
  
ΑΡΘΡΟ  16ο 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΜΙΣΘΙΟΥ 
   Ο µισθωτής υποχρεούται, όπως εντός δεκαηµέρου, µετά από την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την υπογραφή της σύµβασης, να προσέλθει επί τόπου 
και να παραλάβει από την αρµόδια Επιτροπή, το µίσθιο µε τις εγκαταστάσεις και τα 
παρακολουθήµατά του, υπογράφοντας λεπτοµερές Πρωτόκολλο Παράδοσης–Παραλαβής. Η 
κατά οποιονδήποτε τρόπο άρνηση παραλαβής του µισθίου, έχει σαν συνέπεια την 
κατάπτωση υπέρ του ∆ήµου της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της 
µίσθωσης για αυτή µόνο την παράβαση.  
 
 
ΑΡΘΡΟ   17ο 
ΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΜΟΥ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΜΙΣΘΙΟΥ 
- Ο ∆ήµος  παραδίδει  στον µισθωτή  το µίσθιο µε τα παρακολουθήµατά του µε σχετικό 
πρωτόκολλο.  
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- Ο ισχύων κανονισµός διαχείρισης και λειτουργίας του ∆ασικού Χωριού δηλαδή η 
Κ.Υ.Α.:117036/6306/28-12-2004, όπως αυτός ενδεχόµενα ήθελε τροποποιηθεί, βελτιωθεί 
κ.λπ. µεταγενέστερα, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και περαιτέρω 
της σύµβασης µίσθωσης. 
- Το µίσθιο θα λειτουργεί  για το σκοπό που προορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό 
λειτουργίας ως δασικό χωριό, που είναι η παροχή διευκολύνσεων για αναψυχή στους 
επισκέπτες χρήστες, καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Απαγορεύεται η χρήση του µισθίου για  
οποιονδήποτε άλλο σκοπό.  
- 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 δηµοπρασία, ότι 
έχει πλήρη γνώση της κατάστασης των οικηµάτων και των εγκαταστάσεών του και δεν 
διατηρεί καµία επιφύλαξη για αυτή, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε  δουλείας  επί  του 
µισθίου. Συνεπώς, ο δήµος δεν υποχρεούται  να προβεί σε ουδεµία βελτίωση, συµπλήρωση 
ή επισκευή του µισθίου ή στη µείωση του µισθώµατος . 
- Ο µισθωτής υποχρεούται να εκδώσει µε δική του αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες, τις 
απαιτούµενες άδειες λειτουργίας του ∆ασικού Χωριού. Ακόµη, θα αναλάβει όλες τις δαπάνες 
των επεµβάσεων-εργασιών, όπως αυτές προβλέπονται στη µελέτη που συντάχθηκε  από το 
∆ασαρχείο Καρδίτσας µε τίτλο, «Μελέτη βελτίωσης εγκαταστάσεων ∆ασικού Χωριού 
∆ρυάδες» και η υλοποίηση τους, θα γίνει µε επίβλεψη από την αρµόδια υπηρεσία. 
-  Ο µισθωτής οφείλει, εντός διαστήµατος  που δεν µπορεί να υπερβεί τους οκτώ µήνες από 
την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, να ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης όλων των 
απαραίτητων αδειών λειτουργίας και να θέσει σε λειτουργία το µίσθιο. Τις άδειες αυτές, 
οφείλει να τις κοινοποιήσει στο τµήµα εσόδων & περιουσίας του ∆ήµου Καρδίτσας. 
- Με δεδοµένο ότι υπάρχει ανάγκη ανακαίνισης των εγκαταστάσεων του µισθίου και 
πραγµατοποίησης κάποιων επισκευών σε αυτές, οι οποίες θα γίνουν µε δαπάνες του 
µισθωτή, αυτός πρέπει να προβεί σε όσο γίνεται συντοµότερο χρονικό διάστηµα στην 
εκτέλεσής τους και την έκδοση της απαιτούµενης άδειας λειτουργίας του µισθίου. Το 
χρονικό αυτό διάστηµα δεν είναι δυνατό να υπερβεί το οκτάµηνο από την υπογραφή του 
ιδιωτικού µισθωτηρίου συµφωνητικού. Μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας ή την 
παρέλευση του ανωτέρω οκταµήνου χρονικού διαστήµατος, χωρίς να εκδοθεί η άδεια 
λειτουργίας, ο µισθωτής δεν υποχρεούται σε καταβολή του µισθώµατος. Μίσθωµα θα 
καταβάλει από την ηµέρα έκδοσης της άδειας λειτουργίας ή την παρέλευση του ως άνω 
οκτάµηνου χρονικού διαστήµατος, εφόσον δε λυθεί η σύµβαση µίσθωσης, όπως αναφέρεται 
στην επόµενη παράγραφο. 
- Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν µπορέσει εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας να 
ανταποκριθεί στις ανωτέρω υποχρεώσεις του, οφείλει να ενηµερώσει άµεσα και εγγράφως το 
∆ήµο Καρδίτσας. Στο έγγραφο αυτό, πρέπει να αποδεικνύεται η αδυναµία έκδοσης των 
αδειών λειτουργίας του µισθίου, οπότε κατόπιν  συµφωνίας των δύο µερών -του ∆ήµου και 
του µισθωτή- δύναται να λυθεί η σύµβαση µίσθωσης, µε τη λήψη σχετικής απόφασης του 
αρµοδίου οργάνου. Ο µισθωτής στην περίπτωση αυτή, δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει καµία 
απολύτως αποζηµίωση από το δήµο Καρδίτσας ή το ∆ασαρχείο, ενώ θα καταπέσει υπέρ του 
∆ήµου αυτοδίκαια, η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων µίσθωσης. 
- Ο  µισθωτής  υποχρεούται  στη διάρκεια της µίσθωσης, να  διατηρεί  την  κατοχή  του  
µισθίου, τις υπέρ  αυτού δουλείες,  τα όρια  αυτού και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση 
και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση, έχοντας  ευθύνη  έναντι του ∆ήµου και του 
∆ασαρχείου, για κάθε έστω και από ελαφρά αµέλεια, βλάβη, µείωση ή απώλεια δικαιωµάτων. 
Επίσης, οφείλει να γνωστοποιεί στο δήµο Καρδίτσας και στο ∆ασαρχείο εγγράφως, κάθε 
προσβολή δικαιωµάτων και κάθε σχετική δίκη, στην οποία το ∆ασαρχείο δικαιούται να 
παρέµβει, παραδίδοντάς τους τα σχετικά δικόγραφα, άλλα έγγραφα και στοιχεία.  
- Ο ∆ήµος και η ∆ασική υπηρεσία, δεν ευθύνονται απέναντι στο µισθωτή για τυχόν 
απαγόρευση ή περιορισµό της εκµετάλλευσης του µισθίου για οποιονδήποτε λόγο, πλην 
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας. 
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-Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τα οικήµατα και τον περιβάλλοντα περιφραγµένο 
χώρο, καθώς και τις υπάρχουσες σε αυτόν κατασκευές, σε άριστη κατάσταση από πλευράς 
προστασίας φύσης, συντήρησης, καθαριότητας, τάξης και υγιεινής,  καθ΄όλη τη διάρκεια 
της µίσθωσης και να συµµορφώνεται  µε τις υποδείξεις του ∆ήµου και του ∆ασαρχείου 
Καρδίτσας. Ακόµη, δεν επιτρέπεται στο µισθωτή καµία πρόσθετη κατασκευή -προσθήκη  
µετατροπή ή αφαίρεση- και επέµβαση, τόσο στα οικήµατα όσο και στον περιβάλλοντα 
χώρο, πέραν των προβλεπόµενων στην ανωτέρω  µελέτη του δασαρχείου, χωρίς την 
έγγραφη άδεια του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας, εκτός αυτών που τυχόν απαιτούνται για εµπλουτισµό των υποδοµών, για 
αρτιότερη πυρασφάλεια. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε σχετική προσθήκη, βελτίωση ή 
συµπλήρωση του ∆ασικού Χωριού από το µισθωτή, ή θα αποµακρύνεται µε σχετικές 
ενέργειες των αρµοδίων οργάνων (όπως κατεδάφιση), χωρίς δικαστική µεσολάβηση, ή 
εφόσον γίνουν µε τις νόµιµες διαδικασίες, θα περιέρχονται στην κυριότητα  του ∆ηµοσίου. 
Ο µισθωτής και σε αυτή την περίπτωση, δεν θα έχει καµία αξίωση αποζηµίωσης. Σχετικές 
προτάσεις του µισθωτή, ωφέλιµες και λογικές κατά την απόλυτη κρίση του ∆ήµου 
Καρδίτσας και του ∆ασαρχείου, θα είναι  δυνατόν να  εξετάζονται και να µελετώνται, αφού 
θα υπάρχει προς τούτο οικονοµική δυνατότητα εφαρµογής τους. 
  - Το ∆ασαρχείο Καρδίτσας µετά από έγκριση της Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών 
υποθέσεων και της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών του ΥΠΕΚΑ, διατηρεί το δικαίωµα να 
προβαίνει σε κατασκευές επιπλέον οικίσκων και κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
ενηµέρωσης, όπως αυτές προβλέπονται από τον κανονισµό διαχείρισης και λειτουργίας 
του οικισµού (ΚΥΑ 117036/6306/28-12-2004-ΦΕΚ 1980/τΒ΄/31-12-2004) και στον οποίο 
ο µισθωτής, οφείλει να δείξει απόλυτη συµµόρφωση.   
- Ο µισθωτής δε δικαιούται να εµποδίσει τη ∆ασική Υπηρεσία στην κατασκευή 
οποιουδήποτε έργου εντός του περιφραγµένου χώρου. Η κάθε τυχόν νέα κατασκευή δεν 
υπάγεται στην παρούσα µίσθωση και ο µισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωµα χρήσης 
αυτής, παρά µόνο µε νέα σύµβαση.   
  - Το ∆ασαρχείο Καρδίτσας διατηρεί στο ακέραιο την αρµοδιότητα για τον έλεγχο της 
εφαρµογής του κανονισµού λειτουργίας και τη λήψη και εφαρµογή των προβλεπόµενων  
από αυτόν µέτρων, από το µισθωτή.  
- ∆εδοµένου του σκοπού και της αποστολής του οικισµού, ως ανώτερες τιµές των 
δίχωρων επιπλωµένων οικίσκων, θα λαµβάνονται οι τιµές των αντίστοιχων διαµερισµάτων 
Γ΄ τάξης, µέσης περιόδου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις αποφάσεις του ΕΟΤ.    
- Ο µισθωτής υποχρεούται να παρέχει στους επισκέπτες, όλα τα απαραίτητα για τη 
διανυκτέρευσή τους κλινοσκεπάσµατα, σε επαρκή αριθµό και άριστη κατάσταση 
καθαριότητας, σύµφωνα µε τα υπό τον ΕΟΤ οριζόµενα.    
- ∆ιαρκούσης της µισθώσεως, ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί σε καµία επισκευή ή 
επιδιόρθωση βλάβης που παρουσιάζει το µίσθιο. Η υποχρέωση αυτή και κάθε σχετική 
δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον µισθωτή, που υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια 
της µίσθωσης να προβαίνει στην άµεση αποκατάσταση κάθε βλάβης και στην καλή και 
συνεχή συντήρηση και καθαριότητα του µισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού 
του, καθώς και να αντικαθιστά κάθε σοβαρά φθειρόµενο, ή καταστρεφόµενο, ή ελλείπον 
είδος.  
  - Ο µισθωτής υποχρεούται εάν χρειαστεί, να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες µε 
επιπλέον κινητό εξοπλισµό, µε την προϋπόθεση να µην αλλοιώνει ή παραβιάζει τους 
όρους λειτουργίας του δασικού χωριού. Τον εξοπλισµό αυτό δικαιούται  να τον πάρει, 
όταν λήξει η µίσθωση, εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο 
∆ήµο που θα απορρέουν από αυτή, διαφορετικά θα παραµείνουν σε όφελος του µισθίου. 
 - Στην έννοια της συνεχούς συντήρησης του µισθίου, συµπεριλαµβάνεται και η ανά έτος 
επάλειψη όλων των εξωτερικών ξύλινων επιφανειών των οικίσκων και των άλλων 
κατασκευών, κατά τον ακόλουθο τρόπο : 
Α. Προηγείται υαλοχαρτάρισµα, όλων των συντηρούµενων ξύλινων επιφανειών, 
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Β. Ακολουθεί επάλειψη µε λινέλαιο, εξαιρετικής ποιότητας και 
Γ. Η συντήρηση ολοκληρώνεται µε επίστρωση µε βερνίκι δύο συστατικών εξαιρετικής 
ποιότητας. Τα απαιτούµενα υλικά (που συµποσούνται σε 90 περίπου τετρ. µέτρα 
υαλόχαρτο, σε 220 περίπου λίτρα λινέλαιο και σε 220 περίπου λίτρα βερνίκι), θα 
προµηθεύονται από τον υπεκµισθωτή και η ποιότητα θα εγκρίνεται από το ∆ασαρχείο 
Καρδίτσας, το οποίο υποχρεούται να προβαίνει σε λεπτοµερή έλεγχο τήρησης των 
υποχρεώσεων συντήρησης επισκευών. 
- Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί απόλυτη καθαριότητα στα οικήµατα, τις 
εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό και τον περιβάλλοντα χώρο. Επιβάλλεται να τηρούνται όλες 
οι προβλεπόµενες απαγορεύσεις, περιορισµοί και υποχρεώσεις  που αναφέρονται στον 
κανονισµό λειτουργίας  της ΚΥΑ 117036/6306/28-12-2004. 
- Τα απορρίµµατα που θα συγκεντρώνονται µε µέριµνα του µισθωτή από το ∆ασικό 
Χωριό, θα µεταφέρονται σε συγκεκριµένους χώρους µεταφόρτωσης και αποκοµιδής του 
∆ήµου, από τον οποίο θα εξασφαλίζει σχετική έγκριση, αν απαιτείται.  
- Ο  µισθωτής  υποχρεούται  να  τηρεί κατά γράµµα όλες τις ισχύουσες  Αστυνοµικές  και 
Υγειονοµικές διατάξεις, που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Ο 
µισθωτής υποχρεούται να φροντίζει για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων 
τηλεφώνου, θέρµανσης, ύδρευσης, φωτισµού, αποχέτευσης και κάθε άλλης 
εγκατάστασης που αφορά την ορθή λειτουργία του µισθίου. Υποχρεούται δε, να 
καταβάλλει τα έξοδα υλικών και επισκευής, τα έξοδα σύνδεσης και τα έξοδα, 
λογαριασµών, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος µε τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας 
και φωτισµού, ύδατος, τηλεφώνου και άλλων παροχών, καθώς και  λοιπών 
προβλεποµένων επιβαρύνσεων, δηµοτικών τελών κλπ . 
- Η παράβαση των παραπάνω όρων, που θεωρούνται ουσιώδεις, αποτελούν λόγο άµεσης 
καταγγελίας της σύµβασης µίσθωσης, µε όλες τις σχετικές σε βάρος του µισθωτή 
συνέπειες. 
- Η εκ µέρους του ∆ήµου, σιωπηρή ανοχή παράβασης ή καταστρατήγησης διάταξης της 
παρούσας από τον µισθωτή, δεν λογίζεται ως έγκριση ή τροποποίηση όρων της παρούσας 
µίσθωσης, ούτε παρέχει δικαίωµα στον µισθωτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο 
∆ΙΑΦΟΡΑ   
∆εν επιτρέπεται η δηµιουργία κυλικείου ή περιπτέρου εντός του χώρου του ∆ασικού 
Χωριού, καθώς και στον ευρύτερο γύρω από αυτόν. Επίσης, δεν επιτρέπεται η 
εγκατάσταση ηλεκτρονικών παιχνιδιών κ.λπ., µηχανηµάτων µε τυχερά παιχνίδια και άλλα 
παρεµφερή. 
∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση τροχόσπιτων, αντίσκηνων κ.λπ, τόσο εντός του χώρου 
του ∆ασικού Χωριού, όσο και στην ευρύτερη περιοχή εντός των ορίων του. 
Ο ισχύων κανονισµός λειτουργίας του ∆ασικού χωριού, όπως αυτός ενδεχοµένως ήθελε 
τροποποιηθεί, βελτιωθεί κ.λ.π. µεταγενέστερα, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας 
    
ΑΡΘΡΟ  19ο 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
   Η επίλυση τυχόν διαφορών, που ήθελαν προκύψει κατά την εφαρµογή της παρούσας,  
θα επιλύεται αν άπτεται της δικαιοδοσίας του, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε 
διαφορετική περίπτωση, τυχόν διαφορές θα επιλύονται αναλόγως, από τη ∆/νση 
Συντονισµού ∆ασών Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, σε δεύτερο βαθµό από το Γενικό 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς  Ελλάδας, ή εάν 
απαιτείται, από τον Ειδικό Γραµµατέα ∆ασών, του Υ.Π.Ε.Κ.Α.. 
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ΑΡΘΡΟ  20ο 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
   Ο µισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει µε δικά του έξοδα το µίσθιο, µετά των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του (έπιπλα, σκεύη κ.λ.π.)  και να  διατηρεί αυτά 
ασφαλισµένα έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς από οποιαδήποτε αιτία, για  όλη τη  
διάρκεια   της µισθώσεως,  για   ποσό   που  να  ανταποκρίνεται  στην  πραγµατική  αξία  
των  ασφαλιζόµενων. Το ύψος του ασφαλιζόµενου κινδύνου καθορίζεται   αυτεπαγγέλτως 
από το ∆ήµο και κατόπιν έγγραφης αποδοχής από τη ∆/νση ∆ασών Καρδίτσας. 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. 
Ασφαλιζόµενος και δικαιούχος, θεωρείται το ∆ασαρχείο Καρδίτσας, µε αντικείµενο 
ασφάλισης το ∆ασικό Χωριό «∆ρυάδες» και συµβαλλόµενος, ο µισθωτής. 
   Ο µισθωτής  εκχωρεί και µεταβιβάζει µε τη σύµβαση την απαίτησή του κατά της 
ασφαλιστικής εταιρείας σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και 
υποχρεούται, εάν χρειασθεί, να προβεί στις απαραίτητες διατυπώσεις για την είσπραξη 
αποζηµίωσης, παρέχων µε τη σύµβαση στο ∆ήµο την εξουσιοδότηση, να προβεί ή και το 
ίδιο το ∆ασαρχείο στις παραπάνω απαραίτητες διατυπώσεις, χωρίς τη σύµπραξή του.    
   Ο  µισθωτής   υποχρεούται   να  παραδώσει  στο  ∆ήµο,  εντός  δέκα  ηµερών  από  την 
υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, τη σύµβαση ασφάλισης µαζί µε τη σχετική απόδειξη 
πληρωµής των ασφαλίστρων. Επίσης, οφείλει ένα µήνα πριν τη λήξη του προηγούµενου 
πυρασφαλιστηρίου συµβολαίου, να παραδώσει στο δήµο το συµβόλαιο ανανέωσης αυτού, 
µε την απόδειξη πληρωµής των ασφαλίστρων.  
 
ΑΡΘΡΟ  21ο 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ- ΕΚΠΤΩΣΗ- ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η µη συµµόρφωση του µισθωτή στους όρους της παρούσας καθώς και του κανονισµού 
λειτουργίας, αποτελεί λόγο λύσης της σύµβασης µε καταγγελία, άνευ αποζηµίωσης και 
συνεπάγεται την κήρυξή του ως έκπτωτου. 
2. Η λύση της σύµβασης µε καταγγελία , που γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου 
∆ηµοτικού οργάνου, έχει τις εξής συνέπειες: 
Α) Εκπίπτει  υπέρ  του ∆ήµου η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης,  ως  ποινική 
ρήτρα, η  οποία  δεν συµψηφίζεται µε τα οφειλόµενα  µισθώµατα. 
Β) Την κήρυξη ληξιπρόθεσµων και απαιτητών όλων των µισθωµάτων µέχρι την παράδοση 
του µισθίου.  
Β) Ο µισθωτής  υποχρεούται να παραδώσει στο δήµο το  µίσθιο εντός δέκα πέντε (15) 
ηµερών, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από το ∆ήµο για παράδοση. Αν ο µισθωτής 
καθυστερήσει ή αρνηθεί, υπόκειται σε ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, 
ύψους  40,00 € ηµερησίως, έως και την αποβολή του από  το µίσθιο, κατά τις νόµιµες 
διαδικασίες.  
Γ) Επίσης, οφείλει να αποδώσει στο δήµο τα µη αναλώσιµα είδη, καθώς και αυτά του 
κινητού εξοπλισµού σε κατάσταση λειτουργίας, τα δε αναλώσιµα να τα αντικαταστήσει µε 
όµοια ή αντίστοιχα καινούργια, χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης. 
∆) Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να απαιτήσει αποζηµίωση για κάθε ζηµία από την παράβαση 
των υποχρεώσεων της παρούσης, από το µισθωτή. Οι ζηµίες αυτές καθορίζονται µε την 
περί έκπτωσης απόφαση και εισπράττονται µε κάθε µέσο, κατά  τις νόµιµες διατάξεις.  
 
ΑΡΘΡΟ    22ο 
ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 
1. Η σύµβαση λύεται κανονικά µε τη λήξη του χρόνου για τον οποία συµφωνήθηκε.   
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Πριν την κανονική λήξη του χρόνου διάρκειας της, η σύµβαση λύεται µε καταγγελία όπως 
ορίζεται στο προηγούµενο άρθρο ή ακόµη για ειδικούς λόγους και σε κάθε περίπτωση, µε 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 
2. Η παραµονή του µισθωτή στο µίσθιο µετά τη λήξη της µίσθωσης, δεν επιφέρει 
παράταση ή ανανέωση της µίσθωσης και ο δήµος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει το 
µισθωτή, µε τις νόµιµες διαδικασίες.  
3. Μετά τη λήξη  της σύµβασης, ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στο ∆ήµο αµέσως 
και χωρίς αντιρρήσεις το µίσθιο, µαζί µε όλο τον εξοπλισµό του, τις εγκαταστάσεις και τα 
κινητά µέρη, στην κατάσταση που τα παρέλαβε, ευθυνόµενος για όλες τις ζηµίες και 
φθορές που έχουν προκληθεί από την αξιοποίησή τους. Η παράδοση του µισθίου, γίνεται 
µε πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή, υποχρεούται δε ο 
µισθωτής να αποκαταστήσει πλήρως κάθε µη φυσιολογική φθορά αυτών, προ της 
παράδοσης. Τα δε αναλώσιµα, να τα αντικαταστήσει µε όµοια ή αντίστοιχα καινούργια, 
χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης. 
4. Επίσης κατά την παράδοση ο µισθωτής, οφείλει να τακτοποιήσει όλους τους 
λογαριασµούς που έχουν εκδοθεί, υποχρεούµενος να εξοφλήσει και αυτούς που θα 
εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες, µέχρι την ηµέρα παράδοσης του µισθίου 
στο δήµο. 
5. 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 
αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου, παρουσία  Αστυνοµικού  Οργάνου, που υπογράφουν 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 Παραλαβής. Η απόφαση της Επιτροπής, η οποία λαµβάνεται κατά πλειοψηφία, 
είναι υποχρεωτική για  το ∆ήµο και το µισθωτή. 
 
ΑΡΘΡΟ  23ο 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
   Για πληροφορίες σχετικά µε τη δηµοπρασία  και τους όρους της διακήρυξης αυτής, 
παρέχονται στους ενδιαφερόµενους στα τηλέφωνα:2441350784, γραφείο Οικονοµικής 
Επιτροπής και 2441350760, γραφείο Εσόδων & Περιουσίας. Αντίγραφα  της απόφασης 
της ΟΕ των όρων µίσθωσης, όπως και του σχετικού  κανονισµού λειτουργίας του ∆ασικού 
χωριού, παρέχονται στο ∆ηµαρχείο Καρδίτσας, κατόπιν αίτησης του κάθε 
ενδιαφεροµένου.   
 
 
   

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
84/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
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