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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 3/2015 πρακτικό συνεδρίασης 
 
 Σήμερα στις 13 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14:30’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 1269/09-02-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ.  (άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ ( 6 ): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος                1. Ζάχος Βασίλειος  
2. Τσούγιας Χρήστος                  
3. Διψάνας Αχιλλεύς   
4. Έξαρχος Γεώργιος   
5. Κυρίτσης Γεώργιος   
6. Μανώλης Γεώργιος   
7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
 
ΘΕΜΑ ( 7ο

Αριθμός   Απόφασης ( 13 ) 
) «Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού Ξενώνα στη Ραψάνη»             

    
 Με  την αριθ. 10/2015 απόφασή του το Δ.Σ. αποφάσισε να εκφέρει θετική πρόθεση 
για την έναρξη των διαδικασιών μίσθωσης και εκ νέου μίσθωση ακινήτων  
 Προκειμένου  να  δρομολογήσουμε τις ανωτέρω διαδικασίες πρέπει να προβούμε  
στον καθορισμό των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας . 
           Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής 
Δημάρχου, έλαβε υπόψη: 
            α)   Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 253  του Δ.Κ., σε  συνδυασμό με τις όμοιες του 
Π.Δ./τος 270/1981 "περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και 
κοινοτήτων", 
β)   Το γεγονός ότι με την δρομολόγηση των ανωτέρω διαδικασιών  η ωφέλεια για το Δήμο  
θα είναι προφανής γιατί  θα αποφέρει έσοδα στο Δήμο μετά από διαλογική συζήτηση.  

  
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

 
 Την ενοικίαση του Δημοτικού Ξενώνα Ραψάνης [διώροφος ξενώνας συνολικού 
εμβαδού 453,73 τ.μ. ο οποίος  αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 226,87 τ.μ. το οποίο 
αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία, reception, χώρο υποδοχής πελατών, κουζίνα, wc 
πελατών, δωμάτιο προσωπικού και αποθηκευτικό χώρο.  Ο 1ος όροφος εμβαδού 226,86 τ.μ. 



αποτελείται από Χωλ, 7 δίκλινα δωμάτια και ένα τρίκλινο δωμάτιο. Στο κτίριο υφίσταται η 
υπ΄ αριθμόν 944/11-06-1982 οικοδομική άδεια. Ο εξωτερικός χώρος του ξενώνα είναι 
διαμορφωμένος], μαζί με τον χώρο εκδηλώσεων της Αγίας Τριάδας, με φανερή προφορική 
πλειοδοτική δημοπρασία η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Μακρυχωρίου, στις 12-03-2015, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’-12:00’  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (290/14 απόφ. Δ.Σ.) 
με τους κάτωθι όρους: 

1. Η εκμίσθωση θα γίνει για δέκα (10) χρόνια, δυνάμενη να παραταθεί ύστερα από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άλλα 2 χρόνια. 

2. Όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) το 
μήνα. 

3. Κάθε ενδιαφερόμενος, για να λάβει μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει 
στην επιτροπή, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου 
Παρακαταθηκών & Δανείων χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 €), δηλαδή ίση προς 
το 1/10 του οριζόμενου αρχικού ετήσιου μισθώματος όλης της περιόδου, η οποία 
αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το 10% 
επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί, ολόκληρης της μισθωτικής περιόδου, για 
την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης καταβολής του μισθώματος. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι για την μίσθωση παρίστανται αυτοπροσώπως στην επιτροπή 
για να πλειοδοτήσουν. Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερόμενου, δύναται  να 
παραστεί νόμιμος πληρεξούσιος. 

5. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και μεταβαίνει διαδοχικά από 
τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.  

6. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος 
θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και 
υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Κάθε 
προσφορά θα διατυπώνεται σε ακέραιες μονάδες και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των 10,00 €. 

7. Ο τελευταίος πλειοδότης, όσο και όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στη δημοπρασία δεν 
αποκτούν δικαίωμα αποζημίωσης, για τυχόν μη έγκριση των πρακτικών και μη  
κατακύρωση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

8. Το ενοίκιο θα καταβάλλεται ανά δίμηνο, στο τέλος κάθε διμήνου στο ταμείο του 
Δήμου. 

9. Το ενοίκιο, όπως θα διαμορφωθεί από την προσφορά του τελευταίου πλειοδότη, 
θα ισχύει για τα τρία πρώτα έτη της μίσθωσης. Στη συνέχεια θα γίνεται ετήσια 
αναπροσαρμογή 2,5% επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου 
μισθωτικού έτους.   

10. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγκριση 
των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του, για την 
υπογραφή της σύμβασης.  Σε αντίθετη περίπτωση η δημοπρασία επαναλαμβάνεται 
με αφετηρία την προτελευταία προσφορά, η δε εγγυητική επιστολή καταπίπτει 
υπέρ του Δήμου. 

11. Τον μισθωτή βαρύνουν εκτός από το μίσθωμα, όλες οι δαπάνες για τα κοινόχρηστα, 
τέλη ύδρευσης, καθαριότητας, φωτισμού, καθώς και κάθε τέλος που κατά συνήθεια 
βαρύνει τους μισθωτές. 

12. Εκμισθωμένος χώρος είναι το ισόγειο και ο πρώτος όροφος του δημοτικού ξενώνα 
στη Ραψάνη καθώς και ο χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων της Αγίας Τριάδας 
Ραψάνης.  Στον εκμισθωμένο χώρο, συμπεριλαμβάνονται και κινητά έπιπλα και 
σκεύη, ιδιοκτησίας του Δήμου, εκτός αυτών που αποτελούν περιουσιακό στοιχείο 
του προηγούμενου μισθωτή και ο οποίος οφείλει να τα παραλάβει μετά την 
διενέργεια της δημοπρασίας. 



13. Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης του μισθίου, το οποίο θα χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά ως Ξενώνας  ο πρώτος όροφος, ενώ το ισόγειο θα χρησιμοποιείται  
ως Εστιατόριο – Ταβέρνα – Αναψυκτήριο.   Απαράβατος όρος τίθεται η διαρκής και 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινή λειτουργία του ξενώνα και όλες τις 
εργάσιμες ώρες των παρεμφερών καταστημάτων.   Σε περίπτωση προσωπικής 
αδυναμίας του μισθωτή να λειτουργήσει τον ξενώνα για οικογενειακούς, 
προσωπικούς ή λόγους υγείας, υποχρεούται να μεριμνήσει ο ίδιος για την 
αναπλήρωσή του.   Εξαίρεση μπορεί να γίνει για βραχύ χρονικό διάστημα, μέχρι 
τριών ημερών, χωρίς τούτο να μπορεί να επαναληφθεί εντός του ίδιου διμήνου.   Σε 
περίπτωση που ο ξενώνας παραμείνει κλειστός αδικαιολόγητα, επιβάλλεται 
πρόστιμο 100,00 ευρώ, για κάθε μέρα. 

14. Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του ξενώνα από τον μισθωτή. 
15. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται στις 19-03-2015, ημέρα 

Πέμπτη  & ώρα 11:00-12:00 π.μ., με τους ίδιους όρους, ενώ αν το ίδιο συμβεί και 
κατά την επανάληψη, μπορεί να γίνει απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης και με τους 
όρους  που θα καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ίδιο θα γίνει και σε περίπτωση 
που δεν εμφανισθεί ενδιαφερόμενος ή το αποτέλεσμα  κριθεί ασύμφορο. 

16. Κανένα έργο τροποποίησης, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ο μισθωτής  μέσα στο 
κτίριο, χωρίς προηγούμενη άδεια του Δήμου. 

17. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον ξενώνα στην κατάσταση που τον 
παρέλαβε, έχοντας ευθύνη για κάθε φθορά του και για την επισκευή της.   Επίσης 
θα είναι υποχρεωμένος για την φροντίδα καθαριότητας, ευπρεπισμού και 
διατήρησης του πράσινου στο χώρο εκδηλώσεων Αγ. Τριάδας. 

18. Ο μισθωτής υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δήμου τον χώρο εκδηλώσεων 
της  Αγ. Τριάδας, όποτε ο Δήμος, το Τοπικό Συμβούλιο ή άλλος μαζικός φορέας της 
Ραψάνης επιθυμεί να πραγματοποιήσει πολιτιστική ή άλλη εκδήλωση. 

19. Όλοι οι διατυπωμένοι στην παρούσα όροι, είναι ουσιώδεις και η παράβαση ενός ή 
περισσότερων όρων από τον μισθωτή, συνεπάγεται την επιβολή προστίμων και σε 
περίπτωση υποτροπής, για την οποία θα εκδίδεται από το Δήμαρχο διαπιστωτική 
πράξη, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο και να εκδώσει 
πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και να αναπλειστηριάσει το ακίνητο με τους 
ίδιους όρους. 

20. Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου 
Τεμπών, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimostempon.gr ),  στη Διαύγεια,  
καθώς και στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της Λάρισας, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης 
θα βαρύνουν τον μισθωτή.   

  
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   13/2015 

………………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
  
 Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
         (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Αντιδήμαρχος 

 
   Τσάτσαρης Χρήστος 

http://www.dimostempon.gr/�

