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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

                         Καρπενήσι 09-10-2019 

                        Αριθµ.πρωτ.: 14622 

 

   

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΑΝΙΑ∆ΑΣ 

Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη  

1)Την υπ’ αριθµόν  296/2019 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, όπου 
αποφασίστηκε η εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου – ξενώνα, στην Κοινότητα 
Ανιάδας 

2)Το από 16/09/2019 έγγραφο της προέδρου της Κοινότητας Ανιάδας 
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 (συγκρότηση 

επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων 
κινητών και ακινήτων (Π.∆ 270/1981) 
6) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, τα χαρακτηριστ ικά του 
συγκεκριµένου ακινήτου και τις ανάγκες του ∆ήµου. 
7) Την αριθ.  224/2019 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής. 

 
Α. Προβαίνει σε δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την 
εκµίσθωση του παρακάτω ακινήτου  
 

Το όλο ακίνητο αποτελούµενο από  ισόγειο, πρώτο όροφο και λοιπούς πέριξ αυτού 
χώρους, ανήκει στην αποκλειστική  κυριότητα, νοµή και κατοχή του ∆ήµου 
Καρπενησίου και βρίσκεται στην  Κοινότητα Ανιάδας  
Οι προς εκµίσθωση χώροι αυτού είναι : 
α. Ισόγειο, (154,76τ.µ.) κουζίνα, τραπεζαρία, σαλόνι, τουαλέτες και 

β. Πρώτο όροφο, ( 154,76τ.µ.) καθιστικό και 6 υπνοδωµάτια µε δικό τους W.C 
και βεράντα. 
∆ύναται να χρησιµοποιηθεί ως  Καφέ –Μπαρ, Εστιατόριο, Ψησταριά, Ξενώνας, 
Ξενοδοχείο, Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια, εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονοµικές 
διατάξεις. Ο µισθωτής µπορεί να επιλέξει µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω 

χρήσεις. 
Το ακίνητο εκµισθώνεται µε εξοπλισµό (επισυνάπτεται κατάσταση) 
 
Β. Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δηµοπρασίας οι οποίοι είναι οι 
εξής : 

 
ΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στ ις 
23/10/2019, ώρα 12:30 έως 12:40 στο δηµοτικό κατάστηµα Καρπενησίου 
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί µε την αριθµ. 298/2019 πράξη 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
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. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 
εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι 
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δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον 

τελευταίο πλειοδότη. 
΄ Α ρ θ ρ ο    1ο 

 
 Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια από την υπογραφή του 
µισθωτηρίου συµβολαίου και µε το δικαίωµα παράτασης για άλλα έξι (6) χρόνια µε 

την προϋπόθεση της αύξησης του µισθώµατος κατά 30,00€, όπως αυτό θα έχει 
διαµορφωθεί σύµφωνα µε τη ετήσια αναπροσαρµογή του επόµενου άρθρου.  
 

΄Α ρ θ ρ ο  2ο 
 Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε εκατό (100,00€) ευρώ 

µηνιαίο µίσθωµα, αναπροσαρµοζόµενο τελικά στο επιτευχθησόµενο οριστικό ποσό 
µηνιαίου µισθώµατος από τη δηµοπρασία αποτέλεσµα. Το µίσθωµα θα 
προσαυξάνεται στην αρχή και για κάθε συµπληρωµένο χρόνο σε ποσοστό τέσσερα 
τοις εκατό (4%) επί του αρχικού 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 ζητήσει µείωση του µισθώµατος εκτός εάν 
υπάρξει σχετική νοµοθετική ρύθµιση. 
 Το µηνιαίο µίσθωµα θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε 
µισθωτικού µηνός. 

 Οι ενδιαφερόµενοι για να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία, πρέπει να 
προσκοµίσουν στην επιτροπή δηµοπρασιών του ∆ήµου, γραµµάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης Τράπεζας καθώς και να προσέλθουν µε εγγυητή. 

 Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) επί του εν τη διακηρύξει οριζοµένου ελαχίστου ορίου προσφοράς 
ολοκλήρου του µισθώµατος ενός έτους, ήτοι, ποσό 120,00 € (100,00 Χ 12  = 
1.200,00 Χ 10%=120,00€). Η εγγύηση θα επιστραφεί στους µετέχοντες στη 
δηµοπρασία, µετά την υπογραφή του συµφωνητικού από τον πλειοδότη. 

Σε περίπτωση µη προσελεύσεως του τελευταίου πλειοδότη ΜΕΤΑ ΤΟΥ 
ΕΓΓΥΗΤΟΥ του για την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου στο ∆ήµο µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας και την 
έγγραφη πρόσκληση αυτού από το ∆ήµο, ή εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία 
εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου Καρπενησίου, σύµφωνα µε το νόµο και η δηµοπρασία θα 

επαναληφθεί 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 διάρκεια της µισθώσεως 
στην καταβολή της διαφοράς.  
 Για την υπογραφή του µισθωτηρίου, ο τελευταίος πλειοδότης θα 

προσκοµίσει  στο ∆ήµο προ της υπογραφής του συµφωνητικού, ως εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας  ή Γραµµάτιο 
Συστάσεως Παρακαταθήκης, ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του 
επιτευχθέντος µισθώµατος για τρία έτη, η οποία θα ισχύει για ολόκληρη τη 
µισθωτική περίοδο, δηλαδή µέχρι την οριστική παράδοση του µισθίου από το 

µισθωτή στο ∆ήµο.  
Επειδή για την καταχώρηση του µισθωτηρίου στο taxisnet απαιτείται,  
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ο µισθωτής θα 
φροντίσει και θα επιβαρυνθεί για την έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού. Το κόστος του ενεργειακού πιστοποιητικού θα 

συµψηφιστεί µε µισθώµατα από το τµήµα εσόδων µε την κατάθεση του 
τιµολογίου. 
 
 

Ά ρ θ ρ ο  3ο 

 
       Οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία πρέπει να µην είναι 
οφειλέτες του ∆ήµου Καρπενησίου και να µην έχουν καµία οικονοµική 
εκκρεµότητα και αντιδικία µε το ∆ήµο την τελευταία πενταετία.  
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Ά ρ θ ρ ο  4ο 

∆εκτοί στη δηµοπρασία γίνονται φυσικά πρόσωπα και εταιρείες.  
 Από τους ενδιαφερόµενους, τα µεν φυσικά πρόσωπα θα παρευρίσκονται 
αυτοπροσώπως ή ο πληρεξούσιός τους, οι δε εταιρείες   θα εκπροσωπούνται δια 
των νοµίµων εκπροσώπων τους προσκοµίζοντας απόφαση του διοικητικού 
συµβουλίου που τους ορίζει. Και για τις δύο κατηγορίες ενδιαφεροµένων 

υποχρεωτικά για τη συµµετοχή τους απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια 

παραµονής, σε ισχύ, για τους αλλοδαπούς. 
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/86 η οποία θα περιέχει σύντοµο βιογραφικό 

σηµείωµα και την επαγγελµατική του δραστηριότητα. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της 
παρούσης διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφυλάκτως. 

4. Φορολογική ενηµερότητα. 
5. Ασφαλιστ ική ενηµερότητα.(ΙΚΑ & ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ) 
6. ∆ηµοτική 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 για αδικήµατα που προβλέπονται στις διατάξεις του Νόµου 
περί χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότ ι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  
Σε περίπτωση µη έγκαιρης έκδοσης του 7ου και 8ου δικαιολογητικού 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εµπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις 
και ότι δεσµεύεται να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά κατά την ηµέρα της 

υπογραφής της συµβάσεως. 
9. Οι εταιρείες θα πρέπει να προσκοµίσουν καταστατικό δηµοσιευµένο στο 

Πρωτοδικείο επικυρωµένο και πιστοποιητικό µη πτωχεύσεως και µη λύσεως 
της εταιρείας.  

10.   Εγγύηση συµµετοχής όπως ορίζεται στο 2ο Άρθρο. 

 
Το πρακτικό της δηµοπρασίας εκτός του πλειοδότη θα υπογραφεί και από εγγυητή, 
ο οποίος θα παρίσταται στην δηµοπρασία και θα πρέπει να προσκοµίσει :  

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 
2. Φορολογική ενηµερότητα 

3. Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Καρπενησίου. 
Ο ίδιος εγγυητής θα υπογράψει και το µισθωτήριο συµβόλαιο (Άρθρο 2) 
Η µη προσκόµιση ενός από τα παραπάνω απαιτούµενα δικαιολογητικά από τους 
ενδιαφερόµενους και τους εγγυητές τους, σηµαίνει αποκλεισµό του 
ενδιαφερόµενου από την δηµοπρασία. 

 
΄Α ρ θ ρ ο     5ο 

 

Επιτρέπεται η υπεκµίσθωση για χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει το χρόνο 
λήξης της µίσθωσης. Σε αυτήν την περίπτωση ο αρχικός µισθωτής εξακολουθεί να 

ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του δήµου, σύµφωνα µε τους όρους της κύριας 
σύµβασης µίσθωσης. 
 Εάν ο µισθωτής είναι εταιρεία σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού θα πρέπει  
να εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µέσα σε δύο (2) µήνες από τη 
δηµοσίευση της τροποποίησης θα προσκοµίζεται από το µισθωτή επικυρωµένο 

αντίγραφο του καταστατικού στο ∆ήµο µαζί µε ΦΕΚ ανώνυµης εταιρείας.  
Εάν ο µισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια συστήσει εταιρεία, τα µέλη 
της εταιρείας θα πρέπει να είναι φορολογικά, ασφαλιστικά και δηµοτικά ενήµερα 
και να εγκριθεί η σύσταση της εταιρείας από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου. 
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 Οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών παρέχει 
στο ∆ήµο το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης.  

 
΄Α ρ θ ρ ο  6ο 

 

1. Η σύµβαση λύεται κανονικά µε τη λήξη του χρόνου της συµβάσεως. 
2. Σε περίπτωση θανάτου του µισθωτή ή µόνιµης ανικανότητας αυτού, η 

σύµβαση µπορεί να συνεχιστεί από τον/την σύζυγο του µισθωτή ή τα παιδιά του 
εφόσον το ζητήσουν και εφόσον προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά του 4ου άρθρου. 
3. Η δια καταγγελίας λύση της σύµβασης αλλά και η πρόωρη λύση της 
σύµβασης, έχει τις παρακάτω συνέπειες: 

α. Την κατάπτωση σαν ποινή υπέρ του ∆ήµου της εγγυήσεως που έχει 

κατατεθεί, χωρίς αυτή να συµψηφίζεται µε οφειλές του µισθωτή. 
β.   Την υποχρέωση του µισθωτή να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση 

που το παρέλαβε και τον εξοπλισµό του γενικά, την ηµέρα και ώρα που θα του 
ορίσει η ∆ηµοτική Αρχή για παράδοση.  
 Η πρόσκληση για παράδοση κοινοποιείται στον µισθωτή µε δικαστικό 

επιµελητή και εν ελλείψει αυτού µε τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου. 
 Αν ο µισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την 
παράδοση του µισθίου και του εξοπλισµού του, ο ∆ήµος  έχει το δικαίωµα να 
επιβάλλει πλέον της αποζηµίωσης για τη χρήση αυτού ποσό ίσο προς το συµβατικό 
µίσθωµα και ποινική ρήτρα  ίση προς το πενταπλάσιο του ηµερησίου συµβατικού 

αναλογούντος µισθώµατος για κάθε ηµέρα καθυστέρησης απόδοσης του µισθίου, 
των επίπλων ή του εξοπλισµού του και να αποβάλλει το µισθωτή από το µίσθιο µε 
κάθε νόµιµο µέσο.  
 γ. Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζηµίωση για 

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 γίνει 

µε αυτεπιστασία του ∆ήµου είτε ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο. 
 

΄Α ρ θ ρ ο    7ο 

  
           1.  Επίσης υποχρεούται να προβαίνει σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης 

στην άµεση αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί και στη καλή και 
συνεχή συντήρηση του µισθίου, των εγκαταστάσεών του και του εξοπλισµού του 
γενικά µε δαπάνες του πάντοτε.  
 
Ο µισθωτής δεν θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει συµψηφισµό εργασιών ή 

εξοπλισµού µε οφειλές. 
Παράβαση του παραπάνω όρου αποτελεί σοβαρό λόγο καταγγελίας της σύµβασης 
µισθώσεως µε όλες τις σχετικές σε  βάρος του µισθωτή συνέπειες. 
 2. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε 
εργασίας συµπλήρωσης του µισθίου, ακόµα και αν από τις εργασίες αυτές πρέπει 

να διακοπεί η λειτουργία του µισθίου. 
 3. Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται της καταβολής του µισθώµατος για το 
χρόνο διακοπής της λειτουργίας του µισθίου λόγω εκτελέσεως εργασιών από το 
∆ήµο, προ τριών µηνών για το χρόνο έναρξης των εργασιών και για το χρόνο 
λήξης και ο χρόνος δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, ή θα παρατείνεται η 

µίσθωση για όσο χρόνο θα έχει διακοπεί η λειτουργία του µισθίου από τις εργασίες.  
 Εάν η διακοπή της λειτουργίας συνεχιστεί µετά το εξάµηνο, ο µισθωτής 
απαλλάσσεται της καταβολής τους µισθώµατος, για το πέραν των έξι µηνών 
χρονικό διάστηµα. Όταν γίνουν εργασίες επέκτασης της δυναµικότητας του 
µισθίου και βελτιωθεί όπου χρειάζεται στην επιπλέον εκµίσθωση, 

αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τα τετραγωνικά το µίσθωµα µε κοινή συµφωνία του 
∆ήµου και του µισθωτή και αν υπάρξει διαφωνία µε δικαστική απόφαση. 
 

΄Α ρθ ρ ο  8ο   Έλεγχος του µισθίου 
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 Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί οποτεδήποτε το µίσθιο και να 
προβαίνει σε υποδείξεις στο µισθωτή για επισκευή του µισθίου και των κεντρικών 

εγκαταστάσεων και συµπλήρωση του εξοπλισµού, µέσα σε τακτή προθεσµία που 
θα ορίζει, δαπάνες του πάντοτε. 
 

΄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, γίνεται µε πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. 
 2. Η παράδοση στον µισθωτή θα γίνει στον τόπο που βρίσκεται το µίσθιο 
εντός δέκα ηµερών από την πρόσκληση για την παράδοση. 
 3. Κατά τη λήξη της µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται και οφείλει να 

αποδώσει το µίσθιο, τα µηχανήµατα και γενικά τον εξοπλισµό που είχε παραλάβει, 
αποκαθισταµένης κάθε ζηµιάς, µε δαπάνες του. 
 4. Αν αρνηθεί ο µισθωτής να αποδώσει το µίσθιο εφαρµόζονται τα στο 
άρθρο 6 της παρούσας οριζόµενα.  
 Κατά την απόδοση του µισθίου από τον µισθωτή στο ∆ήµο, ο µισθωτής 

υποχρεούται να προσκοµίσει εξοφληµένους τους λογαριασµούς που έχουν εκδοθεί 
µέχρι τότε από διάφορους κοινωφελείς οργανισµούς ή ∆ήµο (ήτοι ΟΤΕ, ∆ΕΗ, τέλη 
ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας κλπ.). 
 Επίσης ο µισθωτής υποχρεούται να εξοφλήσει και αυτούς τους 
λογαριασµούς που τυχόν θα εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες και 

υποχρεώσεις µέχρι και την ηµέρα απόδοσης του µισθίου στο ∆ήµο, άλλως τα ποσά 
αυτά θα εισπράττονται µε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής την οποία ο 
µισθωτής οφείλει να ανανεώσει προ της λήξεώς της και αν λήγει κατά την ηµέρα 
απόδοσης του µισθίου. 

 Εάν δεν ανανεωθεί προ της λήξεώς της, ο ∆ήµος δικαιούται να ζητήσει την 
κατάπτωση της εγγυήσεως πριν τη λήξη της, χωρίς συµψηφισµό αυτής µε τυχόν 
οφειλές του µισθωτή. 
 Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης ή του γραµµατίου συστάσεως παρακαταθήκης από το ∆ήµο στο µισθωτή 

γίνεται, εάν δε καταπέσει, µετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του 
µισθωτή. 

΄Α ρ θ ρ ο   10ο 

 1. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί διαρκούσης της µισθώσεως άκρα 
καθαριότητα τόσο στο µίσθιο χώρο όσο και στον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο. 

 2. Να φροντίζει κατά τη διάρκεια της µισθώσεως για τη διατήρηση της 
κατοχής του µισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτηση αυτού µε όλες τις αγωγές, 
έχοντας υπόψη την ευθύνη απέναντι στο ∆ήµο για κάθε έστω και από ελαφρά 
αµέλεια, µείωση ή απώλεια δικαιωµάτων της. 
 Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί στο ∆ήµο  µε έγγραφο του κάθε προσβολή 

δικαιωµάτων αυτής και κάθε σχετική δίκη στην οποία ο ∆ήµος οφείλει να παρέµβει. 
 Ο µισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στο ∆ήµο κάθε τυχόν κατάθεση 
κατ’αυτού αγωγής πτώχευσης ή έκδοσης δικαστικής απόφασης, σχέση έχουσα µε 
τη µίσθωση και την επαγγελµατική δραστηριότητα σ’αυτή. 

΄Α ρ θ ρ ο  11ο 

1.  Η οικονοµική εκµετάλλευση του µισθίου, πρέπει να γίνεται µε πνεύµα 
εξυπηρέτησης της τουριστ ικής πολιτικής, η οποία αποβλέπει στην ικανοποίηση των 
επισκεπτών και στην εξύψωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών σ’ αυτούς. 
2. Ο µισθωτής  υποχρεούται να λειτουργεί το µίσθιο καθηµερινά ανελλιπώς 
καθ’ όλη την µισθωτική περίοδο. 

 Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν ουσιώδεις όρους της σύµβασης και η µη τήρησή 
τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης για κακή χρήση και επιβολή 
προστίµου. 

΄Α ρ θ ρ ο  12ο 
Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του µισθίου και οτιδήποτε χρειάζεται για την 

έκδοση αυτής είναι  αποκλειστικά ευθύνη του εκάστοτε µισθωτή.  
 Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή για τυχόν µη έκδοση ή 
καθυστέρηση έκδοσης της άδειας λειτουργίας του µισθίου ή περιορισµό της 
εκµετάλλευσης του µισθίου για οποιονδήποτε λόγο. Για τον λόγο αυτό ο µισθωτής 
δεν έχει δικαίωµα να λύσει την σύµβαση. Ο µισθωτής υποχρεούται να ενηµερώνει 
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και να κοινοποιεί τα ανάλογα έγγραφα – ενέργειες  που αφορούν τη διαδικασία 
έκδοσης αδειών.  

 Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται µε έγγραφα  στοιχεία σχετικά µε 
τις ενέργειες που έχει προβεί, για έκδοση των σχετικών αδειών. Εξαιρείται της 
υποχρέωσης προσκόµισης σχετικών εγγράφων σε περίπτωση εργασιών 
ανακαίνισης, όπου σε αυτή την περίπτωση απαιτείται προηγούµενη έγκριση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

΄Α ρ θ ρ ο   13ο 

1. Ο επιπλέον εξοπλισµός του µισθίου (έπιπλα, σκεύη, ψυγεία, κουρτίνες, 
κρεβάτια, τραπεζοκαθίσµατα κλπ.) τα οποία πρέπει να είναι καλής ποιότητας θα 
γίνουν αποκλειστικά  µε δαπάνες του µισθωτή.  
2. Ο κινητός εξοπλισµός ιδιοκτησίας του µισθωτή θα αποτελεί περιουσία του, αφού 

βέβαια παραδώσει τον εξοπλισµό του ∆ήµου σ’ αυτόν. 
 

΄Α ρ θ ρ ο   14ο 

1. Η τουριστική αυτή µονάδα που εκµισθώνεται πρέπει να διευθύνεται και να 
λειτουργεί καθ’όλη τη διάρκεια της µισθώσεως µε ανάλογο αριθµό προσωπικού, 

κατάλληλο και σύµφωνα µε την κίνηση.  
2. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από 
τις υγειονοµικές, αστυνοµικές και άλλες διατάξεις και να φροντίζει ώστε η 
εµφάνιση και η συµπεριφορά του ιδίου και του προσωπικού να είναι άψογη, 
υποχρεωµένου να αποµακρύνει οποιονδήποτε που διατυπωθούν βάσιµα παράπονα 

σε βάρος του.  
΄Α ρ θ ρ ο   15ο Υποχρεώσεις 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 διάρκεια της 
µισθώσεως και να συντηρεί το χώρο.  
2. Ο µισθωτής υποχρεούται να φροντίζει την καλή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, του τηλεφώνου, της θέρµανσης, ύδρευσης, φωτισµού, 
αποχέτευσης και να επισκευάζει τυχόν ζηµιές δαπάνες του. Το µίσθιο θα 

παραδοθεί στον µισθωτή χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα. Ο µισθωτής θα φροντίσει 
να υπογράψει σύµβαση µε  όποιο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας επιθυµεί, 
στο όνοµά του και θα αναλάβει και το κόστος για την ανανέωση των 
ηλεκτρολογικών σχεδίων, που έχουν λήξει. Το κόστος των 
ηλεκτρολογικών σχεδίων θα συµψηφιστεί µε µισθώµατα, από το τµήµα 

εσόδων αφού προσκοµίσει το τιµολόγιο. 
3. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις τ ιµές που καθορίζονται από τα 
αρµόδια όργανα για τα είδη διατίµησης, σύµφωνα µε την κατηγορία της µονάδας. 
 Επίσης υποχρεούται ακόµα να 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 κίνησης πελατών και άλλα στατιστικά στοιχεία που επιβάλλονται από τον 
ΕΟΤ. 

΄Α ρ θ ρ ο   16ο  Κυρώσεις 
1. Όλοι οι όροι της παρούσης είναι βασικοί και η παράβαση οποιουδήποτε αποτελεί 

σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύµβασης. 
2. Ο ∆ήµος δύναται αντί της καταγγελίας της σύµβασης και κατά την απόλυτη 
κρίση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να επιβάλλει στον µισθωτή χρηµατικό πρόστιµο. 
3. Πρόστιµα που επιβάλλονται για οποιαδήποτε παράβαση καθορίζονται: 
α) Για την πρώτη παράβαση ίσο µε το ένα έκτο (1/6) του ετησίου µισθώµατος 

του έτους που καταβάλλεται. 
β) Για την δεύτερη ή περισσότερες παραβάσεις µέσα στο δωδεκάµηνο, ίσο µε 

το ένα τρίτο (1/3) για την δεύτερη και ίσο µε το ένα δεύτερο (1/2) για κάθε 
µια από τις επόµενες. 

 Η επιβολή τριών προστίµων για οποιαδήποτε παράβαση µέσα στο ίδιο 

δωδεκάµηνο αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία καταγγελίας της σύµβασης. 
 

΄Α ρ θ ρ ο  17ο  Εισπράξεις οφειλών µισθωτή 
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1. Κάθε οφειλή του µισθωτή εισπράττεται µε εφαρµογή των διατάξεων περί 
δηµοσίων εσόδων ή µε κάθε άλλη διαδικασία και επιτρέπεται η λήψη οποιουδήποτε 

µέτρου κατ’αυτού. 
2. Τίτλο εκτελεστό µε βεβαίωση και είσπραξη αποτελεί η σχετική απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

΄Α ρ θ ρ ο  18ο 

1. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του µισθίου εγκρίνονται 
µε απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής και της Γενικής Γραµµατέως 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.  Ο τελευταίος 
πλειοδότης, ουδέν δικαίωµα αποκτά προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από τα αρµόδια όργανα. 

2. Η σιωπηρή ανοχή του ∆ήµου για παράβαση εφαρµογής ή η µη τήρηση 
οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στους γενικούς ή ειδικούς όρους, δεν 
θεωρείται έγκριση ή παραίτηση δικαιωµάτων αυτού. 
3.  Κάθε διαφορά από την σύµβαση που θα συναφθεί θα υπάγεται στην 
δωσιδικία των ∆ικαστηρίων του Ν. Ευρυτανίας, ανεξάρτητα από την κατοικία του 

µισθωτή. 
4.      Η διακήρυξη 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. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου µας 

http://karpenissi.gr.  
5. Ενστάσεις κατά των όρων της διακήρυξης µπορούν να κατατεθούν έως την 
Παρασκευή 18/10/2019 στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

Επανάληψη της δηµοπρασίας 
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα 
επαναληφθεί  (µετά από µία εβδοµάδα) στις 30/10/2019 στον ίδιο τόπο και ώρα 

χωρίς να απαιτείται νέα δηµοσίευση. 
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία 
προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία. 
Αν και η δεύτερη δηµοπρασία αποβεί άγονη η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απ’ 
ευθείας συµφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό 

συµβούλιο (άρθρο 192 παρ. 1 Ν.3463/2006) 
ΑΡΘΡΟ 20 

 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Τµήµα Προσόδων ηµέρες 
∆ευτέρα µε Παρασκευή και ώρες 8.00 – 14.00 ∆ιεύθυνση Ύδρας 6 - 

Καρπενήσι  Τηλέφωνο 22373 50064 FAX 22370 89073. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να επισκέπτονται το µίσθιο κατόπιν συνεννοήσεως µε 
τον Αντιδήµαρχο Καρπενησίου κ. Κεραµάρη  ∆ηµήτριο  (τηλ. 22373 50054) 
 

 
 
 
                                                                                               Ο ∆ήµαρχος 

                                                                                                  Σουλιώτης Νικόλαος 
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Εξοπλισµός που βρίσκεται στον δηµοτικό ξενώνα Ανιάδας. 

 

 ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1. Κρεβάτια µονά σουηδικά µε στρώµα 12 

2. Κοµοδίνα σουηδικά µε συρτάρι 12 

3. Τραπέζια εστιατορίου ξύλινα  0,80Χ0,80 10 

4. Καρέκλες εστιατορίου µε σκοινί 40 

5. Τραπέζια υπνοδωµατίου ξύλινα 6 

6. Κουρτινόξυλα σουηδικά δωµατίων 9 

7. Κουρτινόξυλα σουηδικά εστιατορίου 5 

8. Κουρτίνες υπνοδωµατίων 1 

9. Κουρτίνες εστιατορίου 7 

10. Ράντζα 2 

11. Πυροσβεστική φωλιά 1 

12. Απορροφητήρας ψησταριάς 1 

13. Ψησταριά ηλεκτρική 1 

14. Πλυντήριο ρούχων 1 

15. Τέντες προαύλιου χώρου 2 

16. Ντουλάπι Μπαρ 1 

17. Σεντόνια 37 

18. Κουβέρτες 18 

19. Πετσέτες µπάνιου 10 

20. Προσόψια 26 

21. Μαξιλαροθήκες 17 

22. Μαξιλάρια 3 

23. Πατητά κρεβατιών 5 

24. Πυροσβεστήρες 9 

25. Ψυγεία 1 

26. Αποροφητήρας 1 

27. Κουζίνα 1 
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28. Φριτέζα 1 

29. Ποτήρια κολονάτα 15 

30. Ποτήρια απλά µεγάλα 68 

31. Ποτήρια απλά µικρά 60 

32. Κανάτες γυάλινες µεγάλες 4 

33. Κανάτες µικρές 8 

34. Ποτήρια ούζου 38 

35. Πιατέλες µικρές και µεγάλες 36 

36. Πιάτα 50 

37. ∆ίσκοι 7 

38. Ψωµιέρες 17 

39. Τασάκια 41 

40. Φλιτζάνια του καφέ  13 

41. Κούπες τσαγιού 10 

42. Πιρούνια 61 

43. Μαχαίρια 30 

44. Κουτάλια 40 

45. Μπολ γυάλινα 22 

46. Πάγκος κουζίνας 1 

47. Τηλεφωνική συσκευή 1 

48. Κατσαρόλες 2 

49. Παγωτιέρες 2 

50. Μπρίκια 4 

51. Πιατοθήκη 1 

52. Σουρωτήρι 1 

53. Χωνί 1 

54. Σκουπιδοτενεκές 1 

55. Καφεκούτι 1 

56. Κουτάλες 5 

57. Παγοτρίφτης 1 
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58. Τηγάνι 1 

59. Καθρέφτης µεγάλος µπάνιου 1 

60. Ράφια κουζίνας 2 

61. Τηλεόραση ασπρόµαυρη 1 

62. Ταψιά 3 
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