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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 
ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 

                         Καρπενήσι 05-02-2021 

                        Αριθμ.πρωτ.: 1365 

 

   

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ – ΞΕΝΩΝΑ ΣΗΝ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΔΑ 

Ο Δήμαρτος Καρπενησίοσ έτοντας σπόυη  

1)Τελ ππ’ αξηζκόλ 20/2021 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, όπνπ 

απνθαζίζηεθε ε εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ αθηλήηνπ – μελώλα, ζηελ Κνηλόηεηα 

Αγίαο Τξηάδαο. 

2)Τν από 15/01/2021 έγγξαθν, ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηα Αγίαο Τξηάδαο. 

3) ην άξζξν 103 θαη ην άξζξν 192 ηνπ  Ν. 3463/2006, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από  

ην άξζξν 196 ηνπ Ν. 4555/2018 

4) ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81 

5)ηελ αξηζκ. 16/2021 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ (ζπγθξόηεζε 

επηηξνπήο δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε πξαγκάησλ 

θηλεηώλ θαη αθηλήησλ (Π.Γ 270/1981)) 

6) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

7) Τελ αξηζ. 35/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

 

Α. Πξνβαίλεη ζε δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ παξαθάησ αθηλήηνπ  

Τν αθίλεην – μελώλαο, αλήθεη ζην Γήκν Καξπελεζίνπ θαη βξίζθεηαη ζηελ 

Κνηλόηεηα Αγίαο Τξηάδαο. Δίλαη ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 296,18η.κ. απνηειείηαη από 3 

επίπεδα θαη ινηπνύο πέξημ απηνύ ρώξνπο : 

α. 1ν Δπίπεδν (-1,35),  απνηειείηαη από αίζνπζα,  ιεβεηνζηάζην, βνεζεηηθνύο 

ρώξνπο θαη 2 WC 

β. 2ν Δπίπεδν (+1,20), απνηειείηαη από ρώξν ππνδνρήο, reception, δηάδξνκν κε 

ζπλερόκελε αίζνπζα (ζάια), θνπδίλα - παξαζθεπαζηήξην, 2 βνεζεηηθνύο ρώξνπο, 

2 WC, εζσηεξηθή ζθάια. 

γ. 3ν Δπίπεδν (+4,00), απνηειείηαη από 7 ελνηθηαδόκελα δσκάηηα κε wc, 1 

δηακέξηζκα, 1βνεζεηηθό ρώξν – γξαθείν θαη δηάδξνκν. 

 Γύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο  Καθέ –Μπαξ, Δζηηαηόξην, Χεζηαξηά, 

Ξελώλαο, Ξελνδνρείν, Δλνηθηαδόκελα δσκάηηα, εθόζνλ πιεξνί ηηο εθάζηνηε 

πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Ο κηζζσηήο κπνξεί λα επηιέμεη κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο 

αλσηέξσ ρξήζεηο. 

Τν αθίλεην εθκηζζώλεηαη ρσξίο εμνπιηζκό. 

 

 

Β. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο νη νπνίνη είλαη νη 

εμήο : 

 

 

ΟΡΟΙ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

Η δεκνπξαζία ζα είλαη πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζηηο 

17/02/2021, ώξα 12:00 έσο 12:15 ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Καξπελεζίνπ 

ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ αξηζκ. 16/2021 πξάμε 

ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  

Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, 

εθ' όζνλ εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
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δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απόθαζε 

ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη  ζηα πξαθηηθά. 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά 

εθθσλήζεσο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη 

δεζκεπηηθή δηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθνινύζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

΄ Α ξ ζ ξ ν    1ν 

 

 Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) ρξόληα από ηελ 

ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη κε ην δηθαίσκα παξάηαζεο ζύκθσλα 

κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

΄Α ξ ζ ξ ν  2ν 

 Τν θαηώηεξν όξην πξώηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε δηαθόζηα είθνζη 

(220,00€) επξώ κεληαίν κίζζσκα, αλαπξνζαξκνδόκελν ηειηθά ζην 

επηηεπρζεζόκελν νξηζηηθό πνζό κεληαίνπ κηζζώκαηνο από ηε δεκνπξαζία 

απνηέιεζκα. Τν κίζζσκα ζα πξνζαπμάλεηαη θάζε Ιαλνπάξην, ζε πνζνζηό δύν ηνηο 

εθαηό (2%) επί ηνπ αξρηθνύ πνζνύ θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε επί ηνπ 

αλαθεθαιαησκέλνπ πνζνύ ησλ απμήζεσλ ηνπ κηζζώκαηνο θαη ρσξίο άιιε 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  

 Ο κηζζσηήο δελ ζα δηθαηνύηαη λα δεηήζεη κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο εθηόο εάλ 

ππάξμεη ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε. 

 Τν κεληαίν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ην πξώην δεθαπελζήκεξν θάζε 

κηζζσηηθνύ κελόο. 

 Οη ελδηαθεξόκελνη γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ ζηελ επηηξνπή δεκνπξαζηώλ ηνπ Γήκνπ, γξακκάηην ζύζηαζεο 

παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή 

αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο θαζώο θαη λα πξνζέιζνπλ κε εγγπεηή. 

 Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία νξίδεηαη ζε πνζνζηό δέθα ηνηο 

εθαηό (10%) επί ηνπ ελ ηε δηαθεξύμεη νξηδνκέλνπ ειαρίζηνπ νξίνπ πξνζθνξάο 

νινθιήξνπ ηνπ κηζζώκαηνο δώδεθα (12) εηώλ, ήηνη, πνζό 3.168,00 € (220,00 Φ 

12 Φ 12 Φ 10%=3.168,00€). Η εγγύεζε ζα επηζηξαθεί ζηνπο κεηέρνληεο ζηε 

δεκνπξαζία, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ από ηνλ πιεηνδόηε. 

Σε πεξίπησζε κε πξνζειεύζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε ΜΔΤΑ ΤΟΥ 

ΔΓΓΥΗΤΟΥ ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζην Γήκν κέζα ζε 

δέθα (10) εκέξεο από ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηελ 

έγγξαθε πξόζθιεζε απηνύ από ην Γήκν, ή εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία 

εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ, ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ε δεκνπξαζία ζα 

επαλαιεθζεί κε ηνπο ίδηνπο όξνπο, νη δε δαπάλεο ζα βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε. Σε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ην κίζζσκα ηεο πξώηεο δεκνπξαζίαο 

ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο απηήο ζα βαξύλεηαη θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο 

ζηελ θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο.  

 Γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ζα 

πξνζθνκίζεη  ζην Γήκν πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, σο εγγύεζε 

θαιήο εθηέιεζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο  ή Γξακκάηην 

Σπζηάζεσο Παξαθαηαζήθεο, πνζνύ ίζνπ πξνο ην πνζνζηό 10% επί ηνπ 

επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο γηα 12 έηε, ε νπνία ζα ηζρύεη γηα νιόθιεξε ηε 

κηζζσηηθή πεξίνδν, δειαδή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ από ην 

κηζζσηή ζην Γήκν.  

 Δπίζεο, επεηδή γηα ηελ θαηαρώξηζε ηνπ κηζζσηεξίνπ ζην ζύζηεκα taxis, ζα 

ρξεηαζηεί πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ, ν κηζζσηήο ζα 

θξνληίζεη θαη ζα επηβαξπλζεί γηα ηελ έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ. Τν 

θόζηνο ηνπ ελεξγεηαθνύ πηζηνπνηεηηθνύ ζα ζπκςεθηζηεί κε κηζζώκαηα, ρσξίο 

λεώηεξε απόθαζε ζρεηηθνύ νξγάλνπ, ζύκθσλα κε ηελ απόδεημε παξνρήο 

ππεξεζηώλ ηνπ ελεξγεηαθνύ επηζεσξεηή, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν κηζζσηήο ζην 

ηκήκα Δζόδσλ. 

 

  

 

 

ΑΔΑ: 9453ΩΕΓ-Κ7Γ



 3 

Ά ξ ζ ξ ν  3ν 

 

       Οη ελδηαθεξόκελνη λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα κελ είλαη 

νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ θαη λα κελ έρνπλ θακία νηθνλνκηθή 

εθθξεκόηεηα θαη αληηδηθία κε ην Γήκν ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Οθεηιέηεο ηνπ 

Γήκνπ, κε ξύζκηζε ησλ νθεηιώλ ηνπο, δελ γίλνληαη δεθηνί ζηε δεκνπξαζία. 

 

 

Ά ξ ζ ξ ν  4ν 

Γεθηνί ζηε δεκνπξαζία γίλνληαη θπζηθά πξόζσπα θαη εηαηξείεο.  

 Από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ηα κελ θπζηθά πξόζσπα ζα παξεπξίζθνληαη 

απηνπξνζώπσο ή ν πιεξεμνύζηόο ηνπο, νη δε εηαηξείεο   ζα εθπξνζσπνύληαη δηα 

ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπο πξνζθνκίδνληαο απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ πνπ ηνπο νξίδεη. Καη γηα ηηο δύν θαηεγνξίεο ελδηαθεξνκέλσλ 

ππνρξεσηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο απαηηνύληαη ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηήξην θαη άδεηα 

παξακνλήο, ζε ηζρύ, γηα ηνπο αιινδαπνύο. 

2. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/86 ε νπνία ζα πεξηέρεη ζύληνκν βηνγξαθηθό 

ζεκείσκα θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα. 

3. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/86 όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο 

παξνύζεο δηαθήξπμεο θαζώο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη ηα 

απνδέρεηαη αλεπηθπιάθησο  

4. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 

5. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.(ΙΚΑ & ΟΑΔΔ ή ΟΓΑ) 

6. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα (από ην Γήκν Καξπελεζίνπ από ηελ νπνία ζα 

πξνθύπηεη όηη δελ έρεη νθεηιέο πξνο ην δήκν) 

7. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 

πεξί ρνξήγεζεο αδεηώλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο 

8. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο  αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό 

πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πηώρεπζε ή έθδνζε απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.  

Σε πεξίπησζε κε έγθαηξεο έθδνζεο ηνπ 7νπ θαη 8νπ δηθαηνινγεηηθνύ 

ππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε όηη δελ εκπίπηεη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο 

θαη όηη δεζκεύεηαη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ εκέξα ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο. 

9. Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαηαζηαηηθό δεκνζηεπκέλν ζην 

Πξσηνδηθείν επηθπξσκέλν θαη πηζηνπνηεηηθό κε πησρεύζεσο θαη κε ιύζεσο 

ηεο εηαηξείαο.  

10.  Δγγύεζε ζπκκεηνρήο όπσο νξίδεηαη ζην 2ν Άξζξν. 

 

Τν πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο εθηόο ηνπ πιεηνδόηε ζα ππνγξαθεί θαη από εγγπεηή, 

ν νπνίνο ζα παξίζηαηαη ζηελ δεκνπξαζία θαη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη :  

1. Φσηναληίγξαθν ηαπηόηεηαο 

2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

3. Βεβαίσζε κε νθεηιήο ζην Γήκν Καξπελεζίνπ. 

Ο ίδηνο εγγπεηήο ζα ππνγξάςεη θαη ην κηζζσηήξην ζπκβόιαην (Άξζξν 2) 

Η κε πξνζθόκηζε ελόο από ηα παξαπάλσ απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά από ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο θαη ηνπο εγγπεηέο ηνπο, ζεκαίλεη απνθιεηζκό ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ από ηελ δεκνπξαζία. 

 

΄Α ξ ζ ξ ν     5ν 

 

Δπηηξέπεηαη ε ππεθκίζζσζε γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην ρξόλν 

ιήμεο ηεο κίζζσζεο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν αξρηθόο κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα 

επζύλεηαη εηο νιόθιεξνλ έλαληη ηνπ δήκνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο θύξηαο 

ζύκβαζεο κίζζσζεο. 
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 Δάλ ν κηζζσηήο είλαη εηαηξεία ζε θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζα πξέπεη  

λα εγθξίλεηαη από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην θαη κέζα ζε δύν (2) κήλεο από ηε 

δεκνζίεπζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα πξνζθνκίδεηαη από ην κηζζσηή επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζην Γήκν καδί κε ΦΔΚ αλώλπκεο εηαηξείαο.  

Δάλ ν κηζζσηήο είλαη θπζηθό πξόζσπν θαη ζηε ζπλέρεηα ζπζηήζεη εηαηξεία, ηα κέιε 

ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα είλαη θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά θαη δεκνηηθά ελήκεξα 

θαη λα εγθξηζεί ε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ. 

 

 Οη παξαπάλσ όξνη ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη ε παξάβαζε απηώλ παξέρεη 

ζην Γήκν ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο.  

 

΄Α ξ ζ ξ ν  6ν 

 

1. Η ζύκβαζε ιύεηαη θαλνληθά κε ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο ζπκβάζεσο. 

2. Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηή ή κόληκεο αληθαλόηεηαο απηνύ, ε 

ζύκβαζε κπνξεί λα ζπλερηζηεί από ηνλ/ηελ ζύδπγν ηνπ κηζζσηή ή ηα παηδηά ηνπ 

εθόζνλ ην δεηήζνπλ θαη εθόζνλ πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 4νπ άξζξνπ. 

3. Η δηα θαηαγγειίαο ιύζε ηεο ζύκβαζεο αιιά θαη ε πξόσξε ιύζε ηεο 

ζύκβαζεο, έρεη ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο: 

α. Τελ θαηάπησζε ζαλ πνηλή ππέξ ηνπ Γήκνπ ηεο εγγπήζεσο πνπ έρεη 

θαηαηεζεί, ρσξίο απηή λα ζπκςεθίδεηαη κε νθεηιέο ηνπ κηζζσηή. 

β.   Τελ ππνρξέσζε ηνπ κηζζσηή λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε 

πνπ ην παξέιαβε θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ γεληθά, ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα ηνπ 

νξίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή γηα παξάδνζε.  

 Η πξόζθιεζε γηα παξάδνζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ κηζζσηή κε δηθαζηηθό 

επηκειεηή θαη ελ ειιείςεη απηνύ κε ηνλ αξκόδην ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. 

 Αλ ν κηζζσηήο αξλεζεί ή θαζπζηεξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ηελ 

παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ, ν Γήκνο  έρεη ην δηθαίσκα λα 

επηβάιιεη πιένλ ηεο απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε απηνύ πνζό ίζν πξνο ην ζπκβαηηθό 

κίζζσκα θαη πνηληθή ξήηξα  ίζε πξνο ην πεληαπιάζην ηνπ εκεξεζίνπ ζπκβαηηθνύ 

αλαινγνύληνο κηζζώκαηνο γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ, 

ησλ επίπισλ ή ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ θαη λα απνβάιιεη ην κηζζσηή από ην κίζζην κε 

θάζε λόκηκν κέζν.  

 γ. Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα πεξαηηέξσ λα απαηηήζεη θαη απνδεκίσζε γηα 

θάζε δεκηά ηελ νπνία ζα ππνζηεί από ηελ παξάβαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 

κηζζσηή.  

 δ. Σε θάζε πεξίπησζε ιύζεο ηεο ζύκβαζεο ν  Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα 

θάλεη ρξήζε όισλ ησλ επίπισλ, ζθεπώλ θαη ινηπώλ εηδώλ εμνπιηζκνύ πνπ 

αλήθνπλ ζην κηζζσηή κέρξη έμη (6) κήλεο, είηε ε εθκεηάιιεπζε ηνπ κηζζίνπ γίλεη 

κε απηεπηζηαζία ηνπ Γήκνπ είηε αλαηεζεί ζε ηξίην πξόζσπν. 

 

΄Α ξ ζ ξ ν    7ν 

  

           1.  Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 

ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί θαη ζηε θαιή θαη 

ζπλερή ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ, ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ 

γεληθά κε δαπάλεο ηνπ πάληνηε.  

 

Ο κηζζσηήο δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ζπκςεθηζκό εξγαζηώλ ή 

εμνπιηζκνύ κε νθεηιέο. 

Παξάβαζε ηνπ παξαπάλσ όξνπ απνηειεί ζνβαξό ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο 

κηζζώζεσο κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ζε  βάξνο ηνπ κηζζσηή ζπλέπεηεο. 

 2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε 

εξγαζίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ κηζζίνπ, αθόκα θαη αλ από ηηο εξγαζίεο απηέο πξέπεη 

λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ. 

 3. Ο κηζζσηήο δελ απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο γηα ην 

ρξόλν δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηζζίνπ ιόγσ εθηειέζεσο εξγαζηώλ από ην 

Γήκν, πξν ηξηώλ κελώλ γηα ην ρξόλν έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ θαη γηα ην ρξόλν 

ιήμεο θαη ν ρξόλνο δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο, ή ζα παξαηείλεηαη ε 

κίζζσζε γηα όζν ρξόλν ζα έρεη δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ από ηηο εξγαζίεο.  
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 Δάλ ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ζπλερηζηεί κεηά ην εμάκελν, ν κηζζσηήο 

απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπο κηζζώκαηνο, γηα ην πέξαλ ησλ έμη κελώλ 

ρξνληθό δηάζηεκα. Όηαλ γίλνπλ εξγαζίεο επέθηαζεο ηεο δπλακηθόηεηαο ηνπ 

κηζζίνπ θαη βειηησζεί όπνπ ρξεηάδεηαη ζηελ επηπιένλ εθκίζζσζε, 

αλαπξνζαξκόδεηαη αλάινγα κε ηα ηεηξαγσληθά ην κίζζσκα κε θνηλή ζπκθσλία ηνπ 

Γήκνπ θαη ηνπ κηζζσηή θαη αλ ππάξμεη δηαθσλία κε δηθαζηηθή απόθαζε. 

 

΄Α ξζ ξ ν  8ν   Έιεγρνο ηνπ κηζζίνπ 

 Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί νπνηεδήπνηε ην κίζζην θαη λα 

πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο ζην κηζζσηή γηα επηζθεπή ηνπ κηζζίνπ θαη ησλ θεληξηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπκπιήξσζε ηνπ εμνπιηζκνύ, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 

ζα νξίδεη, δαπάλεο ηνπ πάληνηε. 

 

΄Α ξ ζ ξ ν  9ν  Παξάδνζε – Παξαιαβή 

 1. Η παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ θαη ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ, ζθεπώλ θιπ. 

ζηνλ κηζζσηή από ην Γήκν θαη κεηά ηνλ θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξόπν ιύζεο ηεο 

ζύκβαζεο κίζζσζεο, γίλεηαη κε πξσηόθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο. 

 2. Η παξάδνζε ζηνλ κηζζσηή ζα γίλεη ζηνλ ηόπν πνπ βξίζθεηαη ην κίζζην 

εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ πξόζθιεζε γηα ηελ παξάδνζε. 

 3. Καηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη θαη νθείιεη λα 

απνδώζεη ην κίζζην, ηα κεραλήκαηα θαη γεληθά ηνλ εμνπιηζκό πνπ είρε παξαιάβεη, 

απνθαζηζηακέλεο θάζε δεκηάο, κε δαπάλεο ηνπ. 

 4. Αλ αξλεζεί ν κηζζσηήο λα απνδώζεη ην κίζζην εθαξκόδνληαη ηα ζην 

άξζξν 6 ηεο παξνύζαο νξηδόκελα.  

 Καηά ηελ απόδνζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή ζην Γήκν, ν κηζζσηήο 

ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη εμνθιεκέλνπο ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ έρνπλ εθδνζεί 

κέρξη ηόηε από δηάθνξνπο θνηλσθειείο νξγαληζκνύο ή Γήκν (ήηνη ΟΤΔ, ΓΔΗ, ηέιε 

ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, θαζαξηόηεηαο θιπ.). 

 Δπίζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εμνθιήζεη θαη απηνύο ηνπο 

ινγαξηαζκνύο πνπ ηπρόλ ζα εθδνζνύλ ζηε ζπλέρεηα θαη ζα αθνξνύλ δαπάλεο θαη 

ππνρξεώζεηο κέρξη θαη ηελ εκέξα απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ ζην Γήκν, άιισο ηα πνζά 

απηά ζα εηζπξάηηνληαη κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηελ νπνία ν 

κηζζσηήο νθείιεη λα αλαλεώζεη πξν ηεο ιήμεώο ηεο θαη αλ ιήγεη θαηά ηελ εκέξα 

απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ. 

 Δάλ δελ αλαλεσζεί πξν ηεο ιήμεώο ηεο, ν Γήκνο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ηελ 

θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο πξηλ ηε ιήμε ηεο, ρσξίο ζπκςεθηζκό απηήο κε ηπρόλ 

νθεηιέο ηνπ κηζζσηή. 

 Η επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο 

ζύκβαζεο ή ηνπ γξακκαηίνπ ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο από ην Γήκν ζην κηζζσηή 

γίλεηαη, εάλ δε θαηαπέζεη, κεηά ηελ εμόθιεζε όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 

κηζζσηή. 

΄Α ξ ζ ξ ν   10ν 

 1. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί δηαξθνύζεο ηεο κηζζώζεσο άθξα 

θαζαξηόηεηα ηόζν ζην κίζζην ρώξν όζν θαη ζηνλ πέξημ απηνύ πεξηβάιινληα ρώξν. 

 2. Να θξνληίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

θαηνρήο ηνπ κηζζίνπ θαη λα απνθξνύεη θάζε θαηαπάηεζε απηνύ κε όιεο ηηο αγσγέο, 

έρνληαο ππόςε ηελ επζύλε απέλαληη ζην Γήκν γηα θάζε έζησ θαη από ειαθξά 

ακέιεηα, κείσζε ή απώιεηα δηθαησκάησλ ηεο. 

 Δπίζεο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην Γήκν  κε έγγξαθν ηνπ θάζε πξνζβνιή 

δηθαησκάησλ απηήο θαη θάζε ζρεηηθή δίθε ζηελ νπνία ν Γήκνο νθείιεη λα παξέκβεη. 

 Ο κηζζσηήο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζην Γήκν θάζε ηπρόλ θαηάζεζε 

θαη’απηνύ αγσγήο πηώρεπζεο ή έθδνζεο δηθαζηηθήο απόθαζεο, ζρέζε έρνπζα κε 

ηε κίζζσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζ’απηή. 

΄Α ξ ζ ξ ν  11ν 

1.  Η νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ κηζζίνπ, πξέπεη λα γίλεηαη κε πλεύκα 

εμππεξέηεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία απνβιέπεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

επηζθεπηώλ θαη ζηελ εμύςσζε ηνπ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ζ’απηνύο. 

2. Ο κηζζσηήο  ππνρξενύηαη λα ιεηηνπξγεί ην κίζζην θαζεκεξηλά αλειιηπώο 

θαζ’ όιε ηελ κηζζσηηθή πεξίνδν. 
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 Οη ππνρξεώζεηο απηέο απνηεινύλ νπζηώδεηο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη ε κε ηήξεζή 

ηνπο απνηειεί ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο γηα θαθή ρξήζε θαη επηβνιή 

πξνζηίκνπ. 

΄Α ξ ζ ξ ν  12ν 

Η έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηζζίνπ θαη νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

έθδνζε απηήο είλαη  απνθιεηζηηθά επζύλε ηνπ εθάζηνηε κηζζσηή.  

 Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη απέλαληη ζηνλ κηζζσηή γηα ηπρόλ κε έθδνζε ή 

θαζπζηέξεζε έθδνζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηζζίνπ ή πεξηνξηζκό ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ κηζζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν. Γηα ηνλ ιόγν απηό ν κηζζσηήο 

δελ έρεη δηθαίσκα λα ιύζεη ηελ ζύκβαζε. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη 

θαη λα θνηλνπνηεί ηα αλάινγα έγγξαθα – ελέξγεηεο  πνπ αθνξνύλ ηε δηαδηθαζία 

έθδνζεο αδεηώλ.  

 Τα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα απνδεηθλύνληαη κε έγγξαθα  ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηηο ελέξγεηεο πνπ έρεη πξνβεί, γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ. Δμαηξείηαη ηεο 

ππνρξέσζεο πξνζθόκηζεο ζρεηηθώλ εγγξάθσλ ζε πεξίπησζε εξγαζηώλ 

αλαθαίληζεο, όπνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη πξνεγνύκελε έγθξηζε από ην 

Γεκνηηθό Σπκβνύιην.  

΄Α ξ ζ ξ ν   13ν 

1. Ο επηπιένλ εμνπιηζκόο ηνπ κηζζίνπ (έπηπια, ζθεύε, ςπγεία, θνπξηίλεο, 

θξεβάηηα, ηξαπεδνθαζίζκαηα θιπ.) ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηόηεηαο ζα 

γίλνπλ απνθιεηζηηθά  κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή.  

2. Ο θηλεηόο εμνπιηζκόο ηδηνθηεζίαο ηνπ κηζζσηή ζα απνηειεί πεξηνπζία ηνπ, αθνύ 

βέβαηα παξαδώζεη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ Γήκνπ ζ’ απηόλ. Οη ζηαζεξέο θαηαζθεπέο πνπ 

ζα γίλνπλ από ηνλ κηζζσηή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ζα παξακείλνπλ ππέξ 

ηνπ κίζζηνπ θαη δελ ζα αθαηξεζνύλ ζην ηέινο ηεο κίζζσζεο. 

 

΄Α ξ ζ ξ ν   14ν 

1. Η ηνπξηζηηθή απηή κνλάδα πνπ εθκηζζώλεηαη πξέπεη λα δηεπζύλεηαη θαη λα 

ιεηηνπξγεί θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο κηζζώζεσο κε αλάινγν αξηζκό πξνζσπηθνύ, 

θαηάιιειν θαη ζύκθσλα κε ηελ θίλεζε.  

2. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηηο πγεηνλνκηθέο, αζηπλνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη λα θξνληίδεη ώζηε ε 

εκθάληζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ λα είλαη άςνγε, 

ππνρξεσκέλνπ λα απνκαθξύλεη νπνηνλδήπνηε πνπ δηαηππσζνύλ βάζηκα παξάπνλα 

ζε βάξνο ηνπ.  

΄Α ξ ζ ξ ν   15ν Τπνρξεώζεηο γηα ηε θαιή ιεηηνπξγία 

 

1. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην, ηνλ εμνπιηζκό θαη ηνλ 

πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ κηζζίνπ, κε απόιπηε θαζαξηόηεηα, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

κηζζώζεσο θαη λα ζπληεξεί ην ρώξν.  

2. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηεο ζέξκαλζεο, ύδξεπζεο, θσηηζκνύ, απνρέηεπζεο θαη λα 

επηζθεπάδεη ηπρόλ δεκηέο δαπάλεο ηνπ. Σν κίζζην ζα παξαδνζεί ζηνλ κηζζσηή 

ρσξίο ειεθηξηθό ξεύκα. Ο κηζζσηήο ζα θξνληίζεη λα ππνγξάςεη ζύκβαζε 

κε όπνην πάξνρν ειεθηξηθήο ελέξγεηα επηζπκεί, ζην όλνκά ηνπ. 

3. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη από ηα 

αξκόδηα όξγαλα γηα ηα είδε δηαηίκεζεο, ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ηεο κνλάδαο. 

 Δπίζεο ππνρξενύηαη αθόκα λα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ πειαηώλ βηβιίν 

παξαπόλσλ, εληππώζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ κε αξηζκεκέλεο ζειίδεο, ζεσξεκέλα 

από ην Γήκν, θαζώο θαη ηα ινηπά βηβιία πνπ επηβάιινληαη από ζρεηηθέο δηαηάμεηο, 

δειηία θίλεζεο πειαηώλ θαη άιια ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ επηβάιινληαη από ηνλ 

ΔΟΤ. 

 

 

΄Α ξ ζ ξ ν  16ν  Δηζπξάμεηο νθεηιώλ κηζζσηή 

1. Κάζε νθεηιή ηνπ κηζζσηή εηζπξάηηεηαη κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

δεκνζίσλ εζόδσλ ή κε θάζε άιιε δηαδηθαζία θαη επηηξέπεηαη ε ιήςε νπνηνπδήπνηε 

κέηξνπ θαη’απηνύ. 

2. Τίηιν εθηειεζηό κε βεβαίσζε θαη είζπξαμε απνηειεί ε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
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΄Α ξ ζ ξ ν  17ν 

1. Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ εγθξίλνληαη 

κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – Σηεξεάο Διιάδαο.  Ο ηειεπηαίνο 

πιεηνδόηεο, νπδέλ δηθαίσκα απνθηά πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηα αξκόδηα όξγαλα. 

2. Η ζησπεξή αλνρή ηνπ Γήκνπ γηα παξάβαζε εθαξκνγήο ή ε κε ηήξεζε 

νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο γεληθνύο ή εηδηθνύο όξνπο, δελ 

ζεσξείηαη έγθξηζε ή παξαίηεζε δηθαησκάησλ απηνύ. 

3.  Κάζε δηαθνξά από ηελ ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα ππάγεηαη ζηελ 

δσζηδηθία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηνπ Ν. Δπξπηαλίαο, αλεμάξηεηα από ηελ θαηνηθία ηνπ 

κηζζσηή. 

4.      Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα 

εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ 

απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ησλ δύν δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ 

(Γεκαξρείσλ) ζην Καξπελήζη θαζώο θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζηελ Αγία 

Τξηάδα. 

Η δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί θαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Γήκνπ καο 

http://karpenissi.gr.  

5. Δλζηάζεηο θαηά ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ έσο ηελ 

Παξαζθεπή 12/02/2021 ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο 

Σε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία γηα νπνηνδήπνηε ιόγν απνβεί άγνλε ηόηε απηή ζα 

επαλαιεθζεί  (κεηά από κία εβδνκάδα) ζηηο 24/02/2021 ζηνλ ίδην ηόπν θαη ώξα 

ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δεκνζίεπζε. 

Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία 

πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεκνπξαζία. 

Αλ θαη ε δεύηεξε δεκνπξαζία απνβεί άγνλε ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε απ’ 

επζείαο ζπκθσλία, νη όξνη ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό 

ζπκβνύιην (άξζξν 192 παξ. 1 Ν.3463/2006) 

ΑΡΘΡΟ 19 

 Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ην Σκήκα Πξνζόδσλ εκέξεο 

Γεπηέξα κε Παξαζθεπή θαη ώξεο 8.00 – 14.00 Γηεύζπλζε Ύδξαο 6 - 

Καξπελήζη  Τειέθσλν 22373 50064 FAX 22373 50028. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα επηζθέπηνληαη ην κίζζην θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε 

ηνλ Αληηδήκαξρν Καξπελεζίνπ θ. Κεξακάξε  Γεκήηξην  (ηει. 22373 50054) 

 

 

 

 
                                                                                               Ο Δήμαρτος 

                                                                                                  Σοσλιώτης Νικόλαος 
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