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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΥΡΝΑΣ
Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη
1)Την υπ’ αριθµόν
297/2019 απόφαση του δηµοτ ικού συµβουλ ίου, όπου
αποφασίστηκε η εκµίσθωση του δηµοτ ικού ακ ινήτου – ξενώνα, στην Κοινότητα
Φουρνάς.
2)Το από 16/09/2019 έγγ ραφο, του προέδρου της Κοινότητας Φουρνάς
3) το άρθρο 103 και το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018
4) τις διατάξεις του Π∆ 270/81
5)την αριθµ. 298/2019 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου (συγ κρότηση
επιτροπής διενέργ ειας δηµοπρασιών γ ια την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγ µάτων
κινητών και ακιν ήτων (Π.∆ 270/1981)
6) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3854/2010, τα χαρακτηριστ ικά του
συγ κεκριµένου ακ ινήτου και τις ανάγ κες του ∆ήµου.
7) Την αριθ. 223/2019 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής.
Α. Προβαίνει σε δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την
εκµίσθω ση τ ου παρακάτ ω ακιν ήτ ου
1.- Το όλο ακίνητο αποτελούµενο από υπόγ ειο, ισόγ ειο, πρώτο όροφο και λοιπούς
πέριξ αυτού χώρους, ανήκει στην αποκλε ιστικ ή κυριότητα, νοµή και κατοχή του
∆ήµου Καρπενησίου και βρίσκεται στην Τοπικ ή Κοινότητα Φουρνάς
2.- Οι προς µίσθω ση χώροι αυτού είναι :
α. Το υπόγειο (63,31τ.µ.) λεβητοστάσιο
β. Το ισόγειο, (390,21τ.µ.) 6 υπνοδω µάτια, αίθουσα πρω ινού, παρασκευαστήριο,
αποθήκη τροφίµων, 2 WC πελατών, 2WC προσωπικού, εσωτερικ ή σκάλ α,
λινοθήκ η.
γ . Ο πρώτος όροφος, ( 376,65τ.µ.) χώρος υποδοχής, reception, γ ραφείο, χώρος
καθιστικού, εσωτερικ ή σκάλα, 2 λ ινοθήκες,9 υπνοδωµάτια.
∆ύναται να χρησιµοποιηθε ί ως Καφέ –Μπαρ, Εστ ιατόριο, Ψησταριά, Ξενώνας,
Ξενοδοχείο, εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγ ειονοµικές διατάξεις. Ο Μισθωτής
µπορε ί να επιλέξει µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω χρήσεις.
Το ακίνητο εκµισθώνεται µε εξοπλισµό, επισυν άπτεται η σχετικ ή λίστα.
Β. Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δηµοπρασίας οι οποίοι ε ίναι οι
εξής :
ΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η δηµοπρασία θα είν αι πλε ιοδοτικ ή, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στ ις
23/10/2019, ώρα 12:00 έως 12:15 στο δηµοτ ικό κατάστηµα Καρπενησίου
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που έχει ορισθε ί µε την αριθµ. 298/2019 πράξη
του ∆ηµοτ ικού Συµβουλ ίου.
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχ ιστεί και πέραν της οριζόµεν ης στη διακ ήρυξ η ώρας,
εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της
δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση
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της οποίας καταχωρείται στα πρακτ ικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγ ράφονται στα πρακτικ ά κατά σε ιρά
εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά ε ίναι
δεσµευτικ ή δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνε ι οριστικώς τον
τελευταίο πλειοδότη.
΄ Α ρ θ ρ ο 1ο
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια από την υπογ ραφή του
µισθωτηρίου συµβολαίου και µε το δικαίωµα παράτασης γ ια άλλα έξι (6) χρόν ια µε
την προϋπόθεση της αύξησης του µισθώµατος κατά 50,00€, όπως αυτό θα έχει
διαµορφωθεί σύµφωνα µε τη ετήσια αναπροσαρµογ ή του επόµενου άρθρου.
΄Α ρ θ ρ ο 2ο
Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε διακόσια (200,00€)
ευρώ µην ιαίο µίσθωµα, αναπροσαρµοζόµενο τελικά στο επιτευχ θησόµενο οριστικό
ποσό µηνιαίου µισθώµατος από τη δηµοπρασία αποτέλεσµα. Το µίσθωµα θα
προσαυξάνεται στην αρχ ή και γ ια κάθε συµπλ ηρωµένο χρόνο σε ποσοστό τέσσερα
τοις εκατό (4%) επί του αρχ ικού ποσού και στη συνέχεια κάθε επί του
ανακεφαλαιωµένου ποσού των αυξήσεων του µισθώµατος και χωρίς άλλη
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο µισθωτής δεν θα δικαιούται να ζητήσε ι µε ίωση του µισθώµατος εκτός εάν
υπάρξει σχετική νοµοθετική ρύθµιση.
Το µηνιαίο µίσθωµα θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε
µισθωτικού µηνός.
Οι ενδιαφερόµενοι γ ια να λάβουν µέ ρος στη δηµοπρασία, πρέ πει να
προσκοµίσουν στην επιτροπή δηµοπρασιών του ∆ήµου, γραµµάτιο σύστασης
παρακ αταθήκ ης του Ταµε ίου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγ υητική επιστολή
αναγ νωρισµένης Τράπεζας καθώς και να προσέλ θουν µε εγγ υητή.
Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) επί του εν τη διακ ηρύξει οριζοµένου ελαχίστου ορίου προσφοράς
ολοκλήρου του µισθώ µατος ενός έτους, ήτοι, ποσό 240,00 € (200,00 Χ 12 =
2.400,00 Χ 10%=240,00€). Η εγ γ ύηση θα επιστραφεί στους µετέχοντες στη
δηµοπρασία, µετά την υπογ ραφή του συµφωνητικού από τον πλειοδότη.
Σε περίπτωση µη προσελεύσεως του τελευταίου πλειοδότη ΜΕΤΑ ΤΟΥ
ΕΓΓΥΗΤΟΥ του γ ια την υπογ ραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου στο ∆ήµο µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την έγ κριση των πρακτικών της δηµοπρασίας και την
έγγ ραφη πρόσκληση αυτού από το ∆ήµο, ή εγ γ ύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία
εκπίπτε ι υπέρ του ∆ήµου Καρπενησίου, σύµφωνα µε το νόµο και η δηµοπρασία θα
επαναληφθε ί µε τους ίδιους όρους, οι δε δαπάνες θα βαρύνουν τον τελευταίο
πλειοδότη. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το µίσθωµα της πρώτης δηµοπρασίας
ο τελευταίος πλειοδότης αυτής θα βαρύνεται καθ’όλη τη διάρκε ια της µισθώσεως
στην καταβολή της διαφοράς.
Για την υπογ ραφή του µισθωτηρίου, ο τελευταίος πλειοδότης θα
προσκοµίσει στο ∆ήµο προ της υπογ ραφής του συµφωνητικού, ως εγγύηση
καλής ε κτέλεσης, εγγ υητική επιστολή αναγ νωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο
Συστάσεως Παρακ αταθήκ ης, ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του
επιτευχθέντος µισθώµατος γ ια τρία έτη, η οποία θα ισχύε ι γ ια ολόκληρη τη
µισθωτική περίοδο, δηλαδή µέχρι την οριστικ ή παράδοση του µισθίου από το
µισθωτή στο ∆ήµο.

Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία πρέπε ι να µην είναι
οφειλέτες του ∆ήµου Καρπενησίου και να µην έχουν καµία οικονοµική
εκκρεµότητα και αντιδικία µε το ∆ήµο την τελευταία πενταετία.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
∆εκτοί στη δηµοπρασία γ ίνονται φυσικ ά πρόσωπα και εταιρε ίες.
2

ΑΔΑ: ΩΣΜΝΩΕΓ-ΟΟΖ
Από τους ενδιαφερόµενους, τα µεν φυσικά πρόσωπα θα παρε υρίσκονται
αυτοπροσώπως ή ο πληρεξούσιός τους, οι δε εταιρείες
θα εκπροσωπούνται δια
των νοµίµων εκπροσώπων τους προσκοµίζοντας απόφαση του διοικ ητικού
συµβουλ ίου που τους ορίζε ι. Και γ ια τις δύο κατηγ ορίες ενδιαφεροµένων
υποχρεωτικά γ ια τη συµµετοχή τους απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογ ητικά:
1. Φωτοαντίγ ραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατ ήριο και άδεια
παραµονής, σε ισχύ, γ ια τους αλλοδαπούς.
2. Υπεύθυνη ∆ήλω ση του ν.1599/86 η οποία θα πε ριέχει σύντοµο βιογ ραφικό
σηµε ίωµα και την επαγ γ ελµατική του δραστηριότητα.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γ νώση όλων των όρων της
παρούσης διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφυλάκτως.
4. Φορολογ ική ενηµερότητα.
5. Ασφαλιστ ική ενηµε ρότητα.(ΙΚΑ & ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ)
6. ∆ηµοτ ική ενηµερότητα (από το ∆ήµο Καρπενησίου από την οποία θα
προκύπτει ότι δεν έχει οφειλές προς το δήµο)
7. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει
καταδικαστεί γ ια αδικήµατα που προβλέ πονται στις διατάξε ις του Νόµου
περί χορήγ ησης
αδε ιών
λειτουργ ίας
καταστηµάτων
υγ ειονοµικού
ενδιαφέροντος
8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστ ικής ή διοικητ ικής
αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκ ύπτει ότ ι δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αν αγ καστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογ η κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικ ασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγ καστικής εκκαθάρισης ή αναγ καστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογ η διαδικασία.
Σε περίπτωση µη έγ καιρης έκδοσης του 7ου και 8ου δικαιολογ ητικού
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εµπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσε ις
και ότι δεσµεύεται να προσκοµίσει τα δικαιολογ ητικά κατά την ηµέρα της
υπογ ραφής της συµβάσεως.
9. Οι εταιρείες θα πρέ πει να προσκοµίσουν καταστατικό δηµοσιευµένο στο
Πρωτοδικείο επικυρω µένο και πιστοποιητικό µη πτωχεύσεως και µη λύσεως
της εταιρείας.
10. Εγγ ύηση συµµετοχής όπως ορίζεται στο 2ο Άρθρο.
Το πρακτικό της δηµοπρασίας εκτός του πλειοδότη θα υπογ ραφεί και από εγ γ υητή,
ο οποίος θα παρίσταται στην δηµοπρασία και θα πρέπει να προσκοµίσει :
1. Φωτοαντίγ ραφο ταυτότητας
2. Φορολογ ική ενηµερότητα
3. Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Καρπενησίου.
Ο ίδιος εγγ υητής θα υπογ ράψει και το µισθωτήριο συµβόλαιο (Άρθρο 2)
Η µη προσκόµιση ενός από τα παραπάνω απαιτούµενα δικαιολογ ητικά από τους
ενδιαφερόµενους
και τους
εγ γ υητές τους,
σηµαίνει αποκλεισµό
του
ενδιαφερόµενου από την δηµοπρασία.
΄Α ρ θ ρ ο

5ο

Επιτρέπεται η υπεκ µίσθωση γ ια χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνε ι το χρόνο
λήξης της µίσθωσης. Σε αυτήν την περίπτωση ο αρχ ικός µισθωτής εξακολουθεί να
ευθύνεται ε ις ολόκληρον έναντι του δήµου, σύµφωνα µε τους όρους της κύριας
σύµβασης µίσθωσης.
Εάν ο µισθωτής είναι εταιρε ία σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού θα πρέπει
να εγ κρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλ ιο και µέσα σε δύο (2) µήνες από τη
δηµοσίε υση της τροποποίησης θα προσκοµίζεται από το µισθωτή επικυρω µένο
αντίγ ραφο του καταστατικού στο ∆ήµο µαζί µε ΦΕΚ ανώνυµης εταιρε ίας.
Εάν ο µισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια συστήσει εταιρεία, τα µέλη
της εταιρείας θα πρέπε ι να είναι φορολογ ικά, ασφαλιστικ ά και δηµοτικ ά ενήµερα
και να εγ κριθεί η σύσταση της εταιρείας από το ∆ηµοτ ικό Συµβούλ ιο του ∆ήµου.
Οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδε ις και η παράβαση αυτών παρέχει
στο ∆ήµο το δικαίωµα καταγγ ελίας της σύµβασης.
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΄Α ρ θ ρ ο 6ο
1.
Η σύµβαση λύεται κανονικ ά µε τη λήξη του χρόνου της συµβάσεως.
2.
Σε περίπτωση θανάτου του µισθωτή ή µόν ιµης ανικανότητας αυτού, η
σύµβαση µπορεί να συνεχ ιστεί από τον/την σύζυγ ο του µισθωτή ή τα παιδιά του
εφόσον το ζητήσουν και εφόσον προσκοµίσουν τα δικαιολογ ητικά του 4ου άρθρου.
3.
Η δια καταγγ ελίας λύση της σύµβασης αλλά και η πρόωρη λύση της
σύµβασης, έχει τις παρακάτω συνέ πειες:
α. Την κατάπτωση σαν ποινή υπέρ του ∆ήµου της εγγ υήσεως που έχει
κατατεθεί, χωρίς αυτή να συµψηφίζεται µε οφειλές του µισθωτή.
β. Την υποχρέωση του µισθωτή να παραδώ σει το µίσθιο στην κατάσταση
που το παρέλαβε και τον εξοπλ ισµό του γ ενικά, την ηµέρα και ώρα που θα του
ορίσει η ∆ηµοτ ική Αρχή γ ια παράδοση.
Η πρόσκληση γ ια παράδοση κοινοποιε ίται στον µισθωτή µε δικ αστικό
επιµελητή και εν ελλείψει αυτού µε τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου.
Αν ο µισθωτής αρνηθε ί ή καθυστερήσε ι γ ια οποιονδήποτε λόγ ο την
παράδοση του µισθίου και του εξοπλ ισµού του, ο ∆ήµος έχει το δικαίω µα να
επιβάλλει πλέον της αποζηµίωσης γ ια τη χρήση αυτού ποσό ίσο προς το συµβατικό
µίσθωµα και ποινικ ή ρήτρα ίση προς το πενταπλάσιο του ηµερησίου συµβατικού
αναλογ ούντος µισθώµατος γ ια κάθε ηµέρα καθυστέρησης απόδοσης του µισθίου,
των επίπλων ή του εξοπλισµού του και να αποβάλλε ι το µισθωτή από το µίσθιο µε
κάθε νόµιµο µέσο.
γ . Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα περαιτέρω να απαιτήσει κ αι αποζηµίωση γ ια
κάθε ζηµιά την οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων του
µισθωτή.
δ. Σε κάθε περίπτωση λύσης της σύµβασης ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να
κάνει χρήση όλων των επίπλων, σκευών και λοιπών ειδών εξοπλισµού που
ανήκουν στο µισθωτή µέχρι έξι (6) µήνες, είτε η εκµετάλλευση του µισθίου γ ίνει
µε αυτεπιστασία του ∆ήµου είτε ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο.
΄Α ρ θ ρ ο

7ο

1. Επίσης υποχρεούται να προβαίνε ι σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης
στην άµεση αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί και στη καλή και
συνεχή συντήρηση του µισθίου, των εγ καταστάσεών του και του εξοπλισµού του
γ ενικά µε δαπάνες του πάντοτε.
Ο µισθωτής δεν θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει συµψηφισµό εργ ασιών ή
εξοπλισµού µε οφειλές.
Παράβαση του παραπάνω όρου αποτελεί σοβαρό λόγ ο καταγγ ελίας της σύµβασης
µισθώσεως µε όλες τις σχετικές σε βάρος του µισθωτή συνέ πειες.
2. Κατά τη διάρκε ια της µίσθω σης ο ∆ήµος έχει το δικαίω µα να προβαίνει σε
εργ ασίες συµπλ ήρωσης του µισθίου, ακόµα και αν από τις εργ ασίες αυτές πρέπει
να διακοπε ί η λειτουργ ία του µισθίου.
3. Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται της καταβολής του µισθώµατος γ ια το
χρόνο διακοπής της λε ιτουργ ίας του µισθίου λόγ ω εκτελέσεως εργ ασιών από το
∆ήµο, προ τριών µηνών γ ια το χρόνο έναρξης των εργ ασιών και γ ια το χρόνο
λήξης και ο χρόνος δεν υπερβαίνε ι τους έξι (6) µήνες, ή θα παρατείνεται η
µίσθωση γ ια όσο χρόνο θα έχει διακοπεί η λειτουργ ία του µισθίου από τις εργ ασίες.
Εάν η διακοπή της λειτουργ ίας συνεχιστε ί µετά το εξάµηνο, ο µισθωτής
απαλλάσσεται της καταβολ ής τους µισθώµατος, γ ια το πέραν των έξι µηνών
χρονικό διάστηµα. Όταν γ ίνουν εργ ασίες επέκτασης της δυναµικότητας του
µισθίου
και
βελτιωθε ί
όπου
χρειάζεται
στην
επιπλέον
εκµίσθωση,
αναπροσαρµόζεται ανάλογ α µε τα τετραγ ωνικά το µίσθωµα µε κοινή συµφωνία του
∆ήµου και του µισθωτή και αν υπάρξε ι διαφωνία µε δικαστική απόφαση.
΄Α ρθ ρ ο 8ο Έλεγχος του µισθίου
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί οποτεδήποτε το µίσθιο και να
προβαίνε ι σε υποδείξε ις στο µισθωτή γ ια επισκευή του µισθίου κ αι των κεντρικών
εγ καταστάσεων και συµπλήρωση του εξοπλ ισµού, µέσα σε τακτή προθεσµία που
θα ορίζει, δαπάνες του πάντοτε.
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΄Α ρ θ ρ ο 9ο Παράδοση – Παραλαβή
1. Η παράδοση του µισθίου και του υπάρχοντος εξοπλισµού, σκευών κλπ.
στον µισθωτή από το ∆ήµο και µετά τον καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λύσης της
σύµβασης µίσθωσης, γ ίνεται µε πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.
2. Η παράδοση στον µισθωτή θα γ ίνει στον τόπο που βρίσκεται το µίσθιο
εντός δέκα ηµερών από την πρόσκληση γ ια την παράδοση.
3. Κατά τη λήξη της µίσθωσης ο µισθωτής υποχ ρεούται και οφείλει να
αποδώσε ι το µίσθιο, τα µηχανήµατα και γ ενικά τον εξοπλισµό που είχε παραλάβε ι,
αποκαθισταµένης κάθε ζηµιάς, µε δαπάνες του.
4. Αν αρνηθεί ο µισθωτής να αποδώσει το µίσθιο εφαρµόζονται τα στο
άρθρο 6 της παρούσας οριζόµεν α.
Κατά την απόδοση του µισθίου από τον µισθωτή στο ∆ήµο, ο µισθωτής
υποχρεούται να προσκοµίσε ι εξοφληµένους τους λογ αριασµούς που έχουν εκδοθεί
µέχρι τότε από διάφορους κοινωφελείς οργ ανισµούς ή ∆ήµο (ήτοι ΟΤΕ, ∆ΕΗ, τέλη
ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας κλπ.).
Επίσης ο µισθωτής υποχ ρεούται να εξοφλήσε ι και αυτούς τους
λογ αριασµούς που τυχόν θα εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες και
υποχρεώσε ις µέχρι και την ηµέρα απόδοσης του µισθίου στο ∆ήµο, άλλως τα ποσά
αυτά θα εισπράττονται µε κατάπτωση της εγγ υητικής επιστολής την οποία ο
µισθωτής οφείλει να ανανεώσει προ της λήξεώς της και αν λήγ ει κατά την ηµέρα
απόδοσης του µισθίου.
Εάν δεν ανανεωθεί προ της λήξεώς της, ο ∆ήµος δικαιούται να ζητήσε ι την
κατάπτωση της εγγ υήσεως πριν τη λήξη της, χωρίς συµψηφισµό αυτής µε τυχόν
οφειλές του µισθωτή.
Η επιστροφή της εγγ υητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της
σύµβασης ή του γ ραµµατ ίου συστάσεως παρακαταθήκης από το ∆ήµο στο µισθωτή
γ ίνεται, εάν δε καταπέσε ι, µετά την εξόφληση όλων των υποχρεώ σεων του
µισθωτή.
΄Α ρ θ ρ ο 10ο
1. Ο µισθωτής υποχ ρεούται να τηρεί διαρκούσης της µισθώ σεως άκρα
καθαριότητα τόσο στο µίσθιο χώρο όσο και στον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο.
2. Να φροντίζει κατά τη διάρκεια της µισθώσεως γ ια τη διατήρηση της
κατοχής του µισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτηση αυτού µε όλες τις αγ ωγ ές,
έχοντας υπόψη την ευθύνη απέναντι στο ∆ήµο γ ια κάθε έστω και από ελαφρά
αµέλεια, µε ίωση ή απώλε ια δικ αιω µάτων της.
Επίσης οφείλε ι να γ νωστοποιε ί στο ∆ήµο µε έγγ ραφο του κάθε προσβολή
δικαιωµάτων αυτής και κάθε σχετική δίκ η στην οποία ο ∆ήµος οφείλει να παρέµβε ι.
Ο µισθωτής οφείλε ι να γ νωστοποιεί στο ∆ήµο κάθε τυχόν κατάθεση
κατ’αυτού αγ ωγ ής πτώχευσης ή έκδοσης δικαστικής απόφασης, σχέση έχουσα µε
τη µίσθωση και την επαγ γ ελµατική δραστηριότητα σ’αυτή.
΄Α ρ θ ρ ο 11ο
1.
Η οικονοµική εκµετάλλευση του µισθίου, πρέ πει να γ ίνεται µε πνεύµα
εξυπηρέτησης της τουριστ ικής πολιτικ ής, η οποία αποβλέπε ι στην ικανοποίηση των
επισκε πτών και στην εξύψωση του επιπέδου παροχ ής υπηρεσιών σ’αυτούς.
2.
Ο µισθωτής υποχρεούται να λειτουργ εί το µίσθιο καθηµε ρινά ανελλιπώς
καθ’ όλη την µισθωτ ική περίοδο.
Οι υποχρεώσε ις αυτές αποτελούν ουσιώδεις όρους της σύµβασης και η µη τήρησή
τους αποτελεί λόγ ο καταγγ ελίας της σύµβασης γ ια κακή χρήση και επιβολή
προστ ίµου.
΄Α ρ θ ρ ο 12ο
Η έκδοση της άδειας λε ιτουργ ίας του µισθίου και οτιδήποτε χρειάζεται γ ια τ ην
έκδοση αυτής είναι αποκλε ιστικ ά ευθύν η του εκάστοτε µισθωτή.
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή γ ια τυχόν µη έκδοση ή
καθυστέρηση έκδοσης της άδειας λειτουργ ίας του µισθίου ή περιορισµό της
εκµετάλλευσης του µισθίου γ ια οποιονδήποτε λόγ ο. Για τον λόγ ο αυτό ο µισθωτής
δεν έχει δικαίωµα να λύσει την σύµβαση. Ο µισθωτής υποχρεούται να ενηµερώνει
και να κοινοποιεί τα ανάλογ α έγγ ραφα – ενέργ ειες που αφορούν τη διαδικασία
έκδοσης αδειών.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδε ικνύονται µε έγγ ραφα στοιχεία σχετικά µε
τις ενέργ ειες που έχει προβεί, γ ια έκδοση των σχετικών αδειών. Εξαιρείται της
5
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υποχρέωσης προσκόµισης σχετικών εγγ ράφων σε περίπτωση εργ ασιών
ανακαίν ισης, όπου σε αυτή την περίπτωση απαιτε ίται προηγ ούµενη έγ κριση από το
∆ηµοτ ικό Συµβούλ ιο.
΄Α ρ θ ρ ο 13ο
1. Ο επιπλέον εξοπλισµός του µισθίου (έπιπλα, σκεύη, ψ υγ εία, κουρτίνες,
κρεβάτια, τραπεζοκαθίσµατα κλπ.) τα οποία πρέπει να είναι καλής ποιότητας θα
γ ίνουν αποκλειστικ ά µε δαπάνες του µισθωτή.
2. Ο κιν ητός εξοπλισµός ιδιοκτησίας του µισθωτή θα αποτελεί περιουσία του, αφού
βέβαια παραδώσε ι τον εξοπλισµό του ∆ήµου σ’ αυτόν.
΄Α ρ θ ρ ο 14ο
1.
Η τουριστική αυτή µονάδα που εκ µισθώνεται πρέπε ι να διευθύνεται και να
λειτουργ εί καθ’όλη τη διάρκε ια της µισθώσεως µε ανάλογ ο αριθµό προσωπικού,
κατάλληλο και σύµφωνα µε την κίνηση.
2.
Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχ ρεώσεις που προβλέπονται από
τις υγ ειονοµικές, αστυνοµικές και άλλες διατάξεις και να φροντίζει ώστε η
εµφάνιση και η συµπε ριφορά του ιδίου και του προσω πικού να είναι άψογ η,
υποχρεωµένου να αποµακρύνει οποιονδήποτε που διατυπωθούν βάσιµα παράπονα
σε βάρος του.
΄Α ρ θ ρ ο 15ο Υ ποχρεώσε ις για τη καλή λειτουργία
1.
Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο, τον εξοπλισµό και τον
περιβάλλοντα χώρο του µισθίου, µε απόλυτη καθαριότητα, σε όλη τη διάρκε ια της
µισθώσεως και να συντηρεί το χώρο.
2.
Ο µισθωτής υποχρεούται να φροντίζει την καλή λειτουργ ία των
εγ καταστάσεων, του τηλεφώνου, της θέρµανσης, ύδρευσης, φωτισµού,
αποχέτευσης και να ε πισκευάζε ι τυχόν ζηµιές δαπάνες του. Το µίσθιο θα
παραδοθε ί στον µισθωτή χωρίς ηλεκτρικό ρε ύµα. Ο µισθωτής θα φροντίσει
να υπογράψει σύµβαση µε όποιο πάροχο ηλε κτρικής ενέργε ια επιθυµε ί,
στο όνοµά του.
3.
Ο µισθωτής υποχ ρεούται να τηρε ί τις τ ιµές που καθορίζονται από τα
αρµόδια όργ ανα γ ια τα είδη διατίµησης, σύµφωνα µε την κατηγ ορία της µονάδας.
Επίσης υποχρεούται ακόµα ν α έχει στη διάθεση των πελατών βιβλίο
παραπόνων, εντυπώσεων και παρατηρήσεων µε αριθµηµένες σελίδες, θεωρηµένα
από το ∆ήµο, καθώς και τα λοιπά βιβλία που επιβάλλονται από σχετικές διατάξεις,
δελτία κίν ησης πελατών και άλλα στατ ιστικ ά στοιχεία που επιβάλλονται από τον
ΕΟΤ.
΄Α ρ θ ρ ο 16ο Κυρώ σεις
1. Όλοι οι όροι της παρούσης ε ίναι βασικοί και η παράβαση οποιουδήποτε αποτελεί
σπουδαίο λόγ ο καταγγ ελίας της σύµβασης.
2. Ο ∆ήµος δύναται αντί της καταγγ ελίας της σύµβασης και κατά την απόλυτη
κρίση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να επιβάλλει στον µισθωτή χρηµατικό πρόστιµο.
3. Πρόστιµα που επιβάλλονται γ ια οποιαδήποτε παράβαση καθορίζονται:
α)
Για την πρώτη παράβαση ίσο µε το ένα έκτο (1/6) του ετησίου µισθώ µατος
του έτους που καταβάλλεται.
β)
Για την δεύτερη ή περισσότερες παραβάσεις µέ σα στο δωδεκάµηνο, ίσο µε
το ένα τρίτο (1/3) γ ια την δεύτερη και ίσο µε το ένα δεύτερο (1/2) γ ια κάθε
µια από τις επόµενες.
Η επιβολή τριών προστίµων γ ια οποιαδήποτε παράβαση µέσα στο ίδιο
δωδεκάµηνο αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία καταγγ ελίας της σύµβασης.
΄Α ρ θ ρ ο 17ο Εισπράξεις οφειλών µισθωτή
1.
Κάθε οφειλή του µισθωτή εισπράττεται µε εφαρµογ ή των διατάξεων περί
δηµοσίων εσόδων ή µε κάθε άλλη διαδικασία και ε πιτρέ πεται η λ ήψη οποιουδήποτε
µέτρου κατ’αυτού.
2.
Τίτλο εκτελεστό µε βεβαίωση και είσπραξη αποτελεί η σχετικ ή απόφαση του
∆ηµοτ ικού Συµβουλίου.

1.
µε

΄Α ρ θ ρ ο 18ο
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας γ ια την εκµίσθωση του µισθίου εγ κρίνονται
απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής και της Γενικής Γραµµατέως
6

ΑΔΑ: ΩΣΜΝΩΕΓ-ΟΟΖ
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλ ίας – Στερεάς Ελλάδας.
Ο τελευταίος
πλειοδότης, ουδέν δικαίωµα αποκτά προς αποζηµίω ση από τη µη έγ κριση των
πρακτικών της δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργ ανα.
2.
Η σιω πηρή ανοχ ή του ∆ήµου γ ια παράβαση εφαρµογ ής ή η µη τήρηση
οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στους γ ενικούς ή ειδικούς όρους, δεν
θεωρείται έγ κριση ή παραίτηση δικαιωµάτων αυτού.
3.
Κάθε διαφορά από την σύµβαση που θα συν αφθεί θα υπάγ εται στην
δωσιδικία των ∆ικαστηρίων του Ν. Ευρυτανίας, ανεξάρτητα από την κατοικία του
µισθωτή.
4.
Η διακήρυξη θα δηµοσιε υθεί µε φροντίδα του ∆ηµάρχου τουλάχιστον δέκα
ηµέρες πριν από τη διενέργ εια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλλ ηση αντιγ ράφου
αυτής στον πίνακ α ανακοινώ σεων του δηµοτικού καταστήµατος.
Η διακήρυξη θα αναρτηθε ί και στην ηλεκτρον ική σελίδα του ∆ήµου µας
http://karpenissi.gr.
5.
Ενστάσε ις κατά των όρων της διακήρυξης µπορούν να κατατεθούν έως την
Παρασκε υή 18/10/2019 στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 19
Επανάληψη της δηµοπρασίας
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία γ ια οποιοδήποτε λόγ ο αποβεί άγ ονη τότε αυτή θα
επαναληφθε ί (µετά από µία εβδοµάδα) στις 30/10/2019 στον ίδιο τόπο και ώρα
χωρίς να απαιτείται νέα δηµοσίε υση.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργ είται µε βάση τη δοθείσα τελευταία
προσφορά κατά την προηγ ούµενη δηµοπρασία.
Αν και η δεύτερη δηµοπρασία αποβε ί άγ ονη η εκµίσθω ση µπορε ί να γ ίνει µε απ’
ευθείας συµφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το δηµοτ ικό ή κοινοτικό
συµβούλ ιο (άρθρο 192 παρ. 1 Ν.3463/2006)
ΑΡΘΡΟ 20
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες γ ια τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Προσόδων ηµέρες
∆ευτέρα µε Παρασκευή και ώρες 8.00 – 14. 00 ∆ιε ύθυν ση Ύδρας 6 Καρπενήσι Τηλέφωνο 22373 50064 FAX 22370 89073.
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να επισκέ πτονται το µίσθιο κατόπιν συνεννοήσεως µε
τον Αντιδήµαρχο Καρπεν ησίου κ. Κεραµάρη ∆ηµήτριο (τηλ. 22373 50054)

Ο ∆ήµαρχος
Σουλιώτης Νικόλαος
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Εξοπλισµός που ανήκει στον ∆ηµοτικό Ξενώνα Φουρνάς

α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΚΑΡΕΚΛΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΕΠΙΠΛΟ ΜΠΑΡ
ΕΠΙΠΛΟ ΜΠΑΡ
ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΑ
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΕΣ
∆ΩΜΑΤΙΑ
ΜΟΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ
∆ΙΠΛΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ
ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
ΚΑΡΕΚΛΕΣ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ
ΚΟΜΟ∆ΙΝΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ΠΑΤΑΚΙΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΜΙΚΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΑΝΩ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
ΚΑΡΕΚΛΕΣ
ΕΠΙΠΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΕΠΙΠΛΟ ΡΕΣΕΨΙΟΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΨΥΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ
ΤΟΣΤΙΕΡΑ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
70
10
5
1
1
5
10
1
7
27
20
5
15
30
15
15
29
30
15
60
40
30
15
12
2
2
4
8
5
1
1
18
1
1
1
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ΚΑΝΑΤΕΣ 1L
22
ΚΑΝΑΤΕΣ 1/2L
10
ΚΑΝΑΤΕΣ 1/4L
4
ΠΟΤΗΡΙΑ
180
ΣΦΗΝΑΚΙΑ
24
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ
34
ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ
18
ΜΑΧΑΙΡΙΑ
50
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΑ
42
ΠΙΡΟΥΝΙΑ
100
ΠΙΑΤΑ
236
ΚΟΥΠΕΣ
20
ΠΙΑΤΕΛΕΣ INOX
20
ΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΣΑΙ
26
ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ ΚΑΦΕ
32
ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΚΑΦΕ
25
ΑΛΑΤΙΕΡΕΣ
12
ΖΑΧΑΡΙΕΡΕΣ
5
ΦΡΙΤΕΖΑ ∆ΙΠΛΗ
1
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ
17
ΒΑΖΑ ΣΤΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ
15
ΚΑ∆ΡΑ ΣΤΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ
15
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ
15
ΜΠΑΝΙΑ
27. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 6KG
9
28. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 5KG
2
29. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 12 KG
1
30. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 12 KG
1
31. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
1
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ
32. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ &
1
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 220V ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΠΑΝΙΟ
33. ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΦΟΡΗΤΑ
6
Αντικείµενα που µε την αριθµ. 223/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου συµψηφίστηκαν µε οφειλές και πλέον ανήκουν στο ∆ήµο.
Α/Α

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣ ΟΤΗΤΑ

Σόµπα χαλαζία
Θερµοσίφωνας
Θερµοποµπός
Μαξιλάρια
Σεντόνια µονά
Μαξιλαροθήκες

1
1
1
30
50
30
9

ΑΔΑ: ΩΣΜΝΩΕΓ-ΟΟΖ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Πετσέτες προσώπου
Πετσέτες µπάνιου
Πατάκια
Κυκλοφορητής
Φούσκα
Μοτέρ
Γυργιέρα
Μηχανή πάγου,
Πλυντήριο πιάτων
Μηχανή καφέ
Πιάτα
Ταψάκια πίτσας
∆ιάφορα κουζινικά (πιατέλες,
καραφακια, τασάκια, κανάτες,
κουταλάκια, µαχαίρια)
Ψησταριά, µοτέρ,
Καρέκλες

10

40
40
60
1
1
1
1
1
1
1
80
10

1
35

