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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
∆ηµόσιου, φανερού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης ακινήτου 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπ’ όψιν: 
- To άρθρο 192 «Εκµίσθωση Ακινήτων ∆ήµων και Κοινοτήτων» του Νόµου 3463/2006 «Κώδικας 
∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 55 του ν.4257/2014. 
- Το άρθρο 196 «Μεταγραφή συµβάσεων» του ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
- Tο Π.∆ 270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας 
δηµοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων». 
- Το άρθρου 6 παρ. 17 του Ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4179/2013. 
- Το Π.∆. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων». 
Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
- Το Νόµο 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’/13.07.2010). 
- Tην υπ’ αριθµ. 130/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση της µακροχρόνιας 
µίσθωσης. 
- Την υπ' αριθµ. 144/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλονιάς περί καθορισµού 
των όρων της ∆ιακήρυξης του παρόντος ∆ιαγωνισµού. 
- Την υπ' αριθµ. 229./2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλονιάς περί 
τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 144/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία για την µακροχρόνια εκµίσθωση ενός ακινήτου της 
ιδιοκτησίας του, στο Φισκάρδο ∆.Ε. Ερίσου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε τους  κατωτέρω 
αναφερόµενους όρους της διακηρύξεως, και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο ∆ήµος Κεφαλονιάς προκηρύσσει δηµόσια, φανερή και προφορική δηµοπρασία για την µακροχρόνια 
εκµίσθωση για τουριστικούς σκοπούς (άρθρο 6 παρ.17 του Ν.2160/1993, όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 23 του Ν.4179/2013) της ιδιόκτητης εδαφικής του έκτασης και του επ’ αυτής διώροφου κτηρίου, 
που βρίσκεται στον οικισµό του Φισκάρδου. Βασικός στόχος του ∆ήµου είναι η επιλογή κατάλληλου 
µισθωτή, ο οποίος θα µισθώσει το ως άνω ακίνητο µε σκοπό την ανακαίνιση, αναβάθµιση, 
εκµετάλλευση και αξιοποίησή του για τουριστικούς σκοπούς, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα 
συµφέροντα του ∆ήµου Κεφαλονιάς, των Κεφαλλονιτών και του µισθωτή. Για το λόγο αυτό απαιτείται η 
συνδροµή προϋποθέσεων και ικανοτήτων διοίκησης και διαχείρισης τουριστικής επιχείρησης, καθώς 
και της προσέλκυσης επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προς όφελος της ίδιας της 
επιχείρησης αλλά και της τοπικής οικονοµίας. 
Ειδικότερα ο ∆ήµος εκπληρώνοντας τις προσδοκίες και την επιθυµία της τοπικής κοινωνίας, 
προασπίζοντας τα τοπικά συµφέροντα και αξιοποιώντας τη δηµοτική περιουσία εκµισθώνει το ακίνητο 
αυτό, προκειµένου να λειτουργήσει ως µονάδα δυνάµενη να παρέχει τουριστικές υπηρεσίες (ή άλλες 
συναφείς µε τουριστικές υπηρεσίες) και να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και προβολής του νησιού, 
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υποστηρίζοντας παράλληλα το τουριστικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του ∆ήµου. Προσδοκία του 
∆ήµου είναι, κατόπιν επενδυτικών παρεµβάσεων που επιβάλλεται να πραγµατοποιηθούν, να 
λειτουργήσει πλήρως ως τουριστική επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής δυνάµενη να παρέχει 
εξυπηρετήσεις σε ταξιδιώτες, περιηγητές ή παραθεριστές τηρούσα τους κανόνες του υπάρχοντος 
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, ώστε να ανταποκρίνεται στην πολιτιστική κληρονοµιά και αισθητική του 
περιβάλλοντα χώρου. 
Ο ∆ήµος µε την προκήρυξη αυτή αποσκοπεί στην προσέλκυση ενδιαφεροµένων επενδυτών, οι οποίοι 
αποδεδειγµένα διαθέτουν την δέουσα επιχειρηµατική και τεχνική εµπειρία, καθώς και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ώστε να αντιληφθούν και να συµµετάσχουν στην υλοποίηση των 
σκοπών του, µε απώτερο στόχο το ακίνητο να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και προβολής της 
ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου. Επίσης προσδοκία του ∆ήµου είναι - κατά το µέτρο που είναι δυνατό - 
το µεγαλύτερο µέρος του απασχολουµένου προσωπικού, που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην 
επιχείρηση, να είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Κεφαλονιάς, καθώς και να προτιµούνται προµηθευτές 
από την τοπική κοινωνία. 
Οι ενδιαφερόµενοι µε την προσφορά τους µπορούν να προτείνουν όποιες δραστηριότητες και 
εγκαταστάσεις θεωρούν ότι συµβάλλουν και µπορούν να επιτύχουν την εύρυθµη και ολοκληρωµένη 
υλοποίηση των παραπάνω βασικών επιδιωκόµενων στόχων. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να 
απορρίψει, µε αιτιολογηµένη κρίση των αρµοδίων οργάνων του, όποιες θεωρεί πως δεν 
ανταποκρίνονται στην ορθολογική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 
Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της παρούσας ∆ιακήρυξης και όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της 
έχουν συνταχθεί µε καλή πίστη, οι συντάκτες τους δεν υποστηρίζουν ότι είναι εξαντλητικά ή ότι έχουν 
επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο φορέα. Ούτε ο ∆ήµος, ούτε η Οικονοµική Επιτροπή, ούτε οποιοσδήποτε 
από τους υπαλλήλους, εκπροσώπους ή συµβούλους αυτού έχουν ή αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη 
για την επάρκεια, ακρίβεια ή πληρότητα της ∆ιακήρυξης ή των πληροφοριακών στοιχείων της 
∆ιακήρυξης και δεν δεσµεύονται, ούτε παρέχουν οποιαδήποτε ρητή ή τεκµαιρόµενη εγγύηση, όσον 
αφορά στα στοιχεία αυτά κατά τη διεξαγωγή της ∆ηµοπρασίας. Συνεπώς, µε την παρούσα οι 
συντάκτες αποποιούνται οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης που πηγάζει από τα παραπάνω. 
Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να ελέγξουν µε κάθε πρόσφορο µέσο την ορθότητα των παρεχόµενων 
πληροφοριών µέσω των αρµοδίων Αρχών και να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο της πραγµατικής και 
νοµικής καταστάσεως του µισθίου. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πραγµατοποιήσουν τη δική τους 
ανεξάρτητη αξιολόγηση του Έργου, προβαίνοντας σε σχετική διερεύνηση και λαµβάνοντας ακόµα και 
επαγγελµατικές συµβουλές, αν θεωρούν αυτές απαραίτητες. Σε κάθε περίπτωση, µε την συµµετοχή 
τους και µόνο στον ∆ιαγωνισµό, αναγνωρίζουν ότι έλεγξαν το ακίνητο, έλαβαν γνώση της πραγµατικής 
και νοµικής του καταστάσεως και το βρήκαν της απολύτου αρεσκείας τους, έλεγξαν επίσης τις τοπικές 
συνθήκες και τους νοµικούς και τεχνικούς περιορισµούς της περιοχής, τους οποίους έλαβαν υπ' όψιν 
τους κατά την σύνταξη του επενδυτικού τους σχεδίου και αναλαµβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη από 
τυχόν εσφαλµένες µελέτες και υπολογισµούς. 
Κανένα σηµείο της ∆ιακήρυξης δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπόσχεση ή δήλωση για 
τις τελικές αποφάσεις του ∆ήµου περί τη µίσθωση. Οι αποφάσεις του ∆ήµου θα εξαρτηθούν από το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας της δηµοπρασίας. Η συµµετοχή στη διαδικασία αποτελεί τεκµήριο ότι ο 
∆ιαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων, που περιέχονται στην παρούσα, και τους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 
Οι Τεχνικές Προτάσεις Ανάπτυξης που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους επενδυτές θα πρέπει επί 
ποινή αποκλεισµού να έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 
Προκήρυξης, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως η έγκριση καταλληλότητας 
και σχεδίων από τον ΕΟΤ, την Περιφέρεια, ή άλλη αρµόδια αδειοδοτούσα Αρχή, ή Αρχή Ελέγχου, κατά 
περίπτωση και όπου απαιτείται. 
Προ της υπογραφής της σύµβασης, ο προσωρινός Ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλει σειρά σχεδίων 
εγκεκριµένων από τον ΕΟΤ, την Περιφέρεια, ή άλλη αρµόδια αδειοδοτούσα Αρχή, για την ανάπτυξη 
του τουριστικού ακινήτου και µόνο µετά την έγκριση αυτών, θα ολοκληρωθεί η παραχώρηση, οπότε ο 
προσωρινός Ανάδοχος θα ονοµαστεί οριστικός Ανάδοχος. 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Προκήρυξη θα έχουν τις έννοιες που παρατίθενται 
αντιστοίχως: 

- «Μισθωτής» είναι εκείνος από τους διαγωνιζοµένους, που θα αναδειχθεί πλειοδότης στον ∆ιαγωνισµό. 

ΑΔΑ: ΨΡ25ΩΕ5-ΚΨΧ



- «Επιτροπή ∆ιαγωνισµού» θεωρείται η αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλονιάς για την διεξαγωγή 
και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών εκµισθώσεων 
(Π∆ 270/1981). 

- «Επιτροπή Κατακύρωσης» θεωρείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς. 

- «Εκµισθωτής» είναι ο ∆ήµος Κεφαλονιάς  
- «Μίσθιο» είναι η εδαφική έκταση, µετά των επ’ αυτής κτισµάτων, όπως 

περιγράφονται στο Άρθρο 2 της παρούσης  
- «Ενδιαφερόµενοι» ή «Υποψήφιοι» ή «∆ιαγωνιζόµενοι» είναι φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις ή όµιλοι επιχειρήσεων ή κοινοπραξίες, 
που συµµετέχουν στον διαγωνισµό ως µισθωτές-επενδυτές. 

- «∆ιακήρυξη» είναι η παρούσα ∆ιακήρυξη µαζί µε τα Παραρτήµατά της. 
- «Έργο» είναι η µελέτη - επισκευή - χρηµατοδότηση επισκευής και 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ακινήτου  
- «Πλειοδότης» είναι ο «Ενδιαφερόµενος», που θα δώσει την υψηλότερη 

τιµή προσφοράς. 
- «Σύµβαση Εκµίσθωσης» ή και απλώς «Σύµβαση» είναι η σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ του 

∆ήµου και του «Μισθωτή». 
 

Άρθρο 1 
Περιγραφή και Στοιχεία του ακινήτου 

Ο ∆ήµος Κεφαλονιάς έχει στην πλήρη κυριότητά του, νοµή και κατοχή του, ακίνητο που βρίσκεται στο 
Φισκάρδο Κεφαλονιάς. Το υπό αξιοποίηση διώροφο ακίνητο-ερειπωµένο υπάρχον κτίριο συνολικού 
εµβαδού 476,30 τ.µ. (238,15 τ.µ. ανά όροφο), σε οικόπεδο 238,15 τ.µ. (βλέπε Παράρτηµα VΙΙ) 
βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του νησιού, εντός ορίων του παραδοσιακού οικισµού Φισκάρδο της ∆.Ε. 
Ερίσου και είναι άρτιο και κατά παρέκκλιση οικοδοµήσιµο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές 
διατάξεις. Βρίσκεται σε περιοχή του ∆ικτύου  NATURA 2000 (GR2220005) και ισχύουν οι περιορισµοί 
του άρθρου 9 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ60Α/31.3.2011). Βρίσκεται σε απόσταση 60 χλµ. περίπου από το 
Αργοστόλι και 15 χλµ. περίπου από τις Βασιλικάδες, το διοικητικό του κέντρο της Ερίσου. Η 
πρόσβαση γίνεται µέσω ασφαλτοστρωµένης επαρχιακής οδού. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται σε 
κεντρικό σηµείο του Φισκάρδου, στα όρια του αιγιαλού και πάνω στο γραφικό λιµάνι, όπου υπάρχουν 
πολλά εµπορικά καταστήµατα, ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος και η µαρίνα. Στην κοντινή παράκτια περιοχή συναντά κανείς εκπληκτικές παραλίες, 
προσβάσιµες (όπως π.χ. η Έµπλυση) και µη προσβάσιµες παρά µόνον µε ταχύπλοο, ενώ η τουριστική 
και οικιστική ανάπτυξη στο Φισκάρδο είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη.  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23.02.2012), η κυριότητα του 
ακινήτου, ιδιοκτησίας ΕΟΤ και διοίκησης διαχείρισης και εκµετάλλευσης ΕΤΑ∆ Α.Ε. (πρώην ΕΤΑ 
Α.Ε.), παραχωρήθηκε χωρίς αντάλλαγµα στον ∆ήµο Κεφαλονιάς, ο οποίος από τη δηµοσίευση του ως 
άνω νόµου, υποκαταστάθηκε αυτοδικαίως στη θέση του ΕΟΤ και της ΕΤΑ∆ Α.Ε.. Εν συνεχεία 
µεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Ερίσου (τόµος 190 α.α.  33) το από 08.04.2015Πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑ∆ Α.Ε. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ως άνω νόµο. 
Τα στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου, αναγράφονται στα: 

1.       ΦΕΚ 130/∆/25.04.1977 
2.       Υπ’ αριθµ. 3782/1978 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 
3.       ΦΕΚ 128/∆/23.02.1980 
4.       ΦΕΚ 601/∆/24.10.1979 
5.      Τα από 04.04.1980 Πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Ερίσου 
6.       Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ/Α’/27.08.1998) 
7.       Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ/Α/03.08.2000) 
8.      Υπ’ αριθµ. ∆6Α1162069ΕΞ2011 (ΦΕΚ 2779/Β/02.12.2011) ΚΥΑ 
9. Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012) 
10. Το από 23.06.2015 Πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ερίσου. 
 

Τα τεχνικά στοιχεία του ακινήτου είναι : 
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Οι όροι δόµησης εντός ορίων οικισµού που έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός βάσει του Π.∆. 
19.10.1978 (ΦΕΚ 594/∆/13.11.1978), έχουν ως εξής: 

Αρτιότητα 
Κατά κανόνα 

-          Ελάχιστο πρόσωπο 12 µέτρα 
-          Ελάχιστο βάθος 18 µέτρα 
-          Ελάχιστο εµβαδόν 300 τ.µ. 

Κατά παρέκκλιση 
-         Οποιοδήποτε εµβαδό και διαστάσεις οικοπέδου, εφόσον το οικόπεδο προϋπάρχει της 2.7.1968, 
ηµέρα δηµοσίευσής του από 15.6.1968 Β/∆τος ΦΕΚ 111/∆ 

• Σύστηµα δόµησης: Των πτερύγων 

• Μέγιστη κάλυψη: 60% 

• Για γήπεδα µικρότερα των 700 τ.µ. µέγιστη δόµηση: 240 τ.µ. µε επιπλέον κατασκευή παταριού ξηράς 
δόµησης εµβαδού 40 τ.µ. 

• Μέγιστος αριθµός ορόφων: 2 

• Μέγιστο ύψος: 7 µ. (λόγω κλίσεως εδάφους επιτρέπεται µέγιστο ύψος < 10 µ.) 
Επίσης αναφέρονται τα παρακάτω ΦΕΚ, που σχετίζονται µε τους όρους δόµησης και χρήσης γης: 1) 
Π.∆. 24.4.1985 ΦΕΚ131∆/3.5.85, όπως τροποποιήθηκε µε 2) Π.∆. 14.2.1987 ΦΕΚ133∆/23.2.87, 3) 
Π.∆. 25.4.1989 ΦΕΚ293∆/16.5.89, 4) Π.∆. 4.11.2011 ΦΕΚ289/ΑΑΠ/4.11.11, 5) Ν.4067/2012 
ΦΕΚ79Α/9.4.12, 6) Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α΄3/11/2017)  
Τα λοιπά τεχνικά στοιχεία του ακινήτου, αναγράφονται στα: 

• Υπ’αριθµ. ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3317/70840/11.2001 του Τµήµατος Νεωτέρων Μνηµείων του Υπουργείου 
Πολιτισµού 

• Υπ’αριθµ. 576/2001/13.02.2001 Έκθεση Αυτοψίας Επικινδύνου Οικοδοµής της ∆ιεύθυνσης 
Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος 

• Υπ’αριθµ. 1027 εξ/07.03.2006 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος µετά της υπ’ αριθµ. 
1028/06/07.03.2006 Έκθεσης Αυτοψίας Επικινδύνως 
Ετοιµόρροπης Κατασκευής 

 
Άρθρο  2 

∆ιάρκεια Μίσθωσης 
Η διάρκεια της Μίσθωσης ορίζεται σε σαράντα έτη (40) µε 
δυνατότητα παράτασης πέντε (5) ετών, υπό τον όρο ότι ο µισθωτής 
θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης ανακαίνισης ή 
ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες 
παροχές σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα ειδικότερα στους όρους 
διακήρυξης της δηµοπρασίας. 
Η διάρκεια Μίσθωσης αρχίζει  από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
Σύµβασης  και του Πρωτοκόλλου Παράδοσης µεταξύ του ∆ήµου Κεφαλονιάς («Εκµισθωτής») και του 
Πλειοδότη («Μισθωτής») και λήγει την αντίστοιχη ηµεροχρονολογία µετά την συµπλήρωση των 40 
ετών.  
Παράταση µπορεί να ζητηθεί είτε από τον Εκµισθωτή, είτε από τον Μισθωτή εγγράφως µε εξώδικη 
πρόσκληση 12 µήνες προ της λήξης της Σύµβασης Μισθώσεως για µέγιστη διάρκεια πέντε (5) 
επιπλέον ετών. Ο έτερος των Συµβαλλοµένων υποχρεούται να απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός 
χρονικού διαστήµατος δύο µηνών από την λήψη της εξωδίκου δήλωσης. Σε περίπτωση αρνητικής 
απάντησης ή ασυµφωνίας κατά το στάδιο υπογραφής νέας Σύµβασης Μισθώσεως, η Σύµβαση 
Μισθώσεως λύεται. 
Σιωπηρή ανανέωση ή παράταση του χρόνου της µίσθωσης και υπεκµίσθωση απαγορεύονται, όπως 
επίσης και η παραµονή του µισθωτή στο µίσθιο µετά τη λήξη της µίσθωσης, από οποιαδήποτε αιτία. 
Τυχόν χρηµατικά ποσά τα οποία θα εισπράξει ο ∆ήµος Κεφαλονιάς κατά το χρόνο αυτό, δεν θα 
θεωρούνται µισθώµατα, αλλά αποζηµίωση της χρήσης του µισθίου από το µισθωτή για τη µη 
εµπρόθεσµη παράδοση αυτού, η δε τυχόν είσπραξη αυτή καθ' εαυτή από το ∆ήµο, σε καµία 
περίπτωση δεν θα έχει την έννοια της ρητής ή σιωπηρής αναµίσθωσης ή παράτασης του χρόνου 
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διάρκειας της µίσθωσης και ο ∆ήµος δικαιούται να επιδιώξει την έξωση του µισθωτή µε κάθε νόµιµο 
µέσο. 

 
Άρθρο 3 

Ελάχιστο Όριο Πρώτης Προσφοράς 
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (ετήσιο µίσθωµα) ορίζεται στο ποσόν των 15.000 (δεκαπέντε 
χιλιάδων) ευρώ (11/2017 Πρακτικό Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων). Στην ως άνω τιµή πρώτης 
προσφοράς δεν περιλαµβάνεται το χαρτόσηµο, το οποίο θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον µισθωτή. Το 
ετήσιο µίσθωµα που θα προκύψει από την δηµοπρασία θα ισχύει για µία διετία, αρχής γενοµένης από 
την υπογραφή της σύµβασης και θα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 
της παρούσας. Ως µηνιαίο µίσθωµα θα νοείται το 1/12 του ετήσιου µισθώµατος. 

Άρθρο 4 
Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας. 

Η δηµοπρασία  θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό θέατρο Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς επί της 
Λεωφόρου Βεργωτή, Αρ. 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, στις  26/09/2018 ηµέρα  Τετάρτη  , σύµφωνα µε 
τους όρους που ορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, µε ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 9:00 
π.µ και λήξη την  10:00 π.µ, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε διά νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου. Αν κάποιος συµµετέχει στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, 
οφείλει να δηλώσει τούτο στην Επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισµού, προσκοµίζοντας 
ειδικό πληρεξούσιο συντεταγµένο από Συµβολαιογράφο ή αρµόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, άλλως 
θεωρείται ως µετέχων για δικό του λογαριασµό. 
Η διαδικασία µπορεί να συνεχίζεται και πέραν της οριζόµενης ώρας που αναφέρεται στην διακήρυξη, 
εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, που 
καταχωρείται στα πρακτικά. 
Προσφορές εκπρόθεσµες δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, ακόµη και εάν η 
καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που έχει ήδη 
αρχίσει κατά την καθορισµένη ηµέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή µέχρι και την υποβολή των 
προσφορών όλων των υποψήφιων Αναδόχων. 

Άρθρο 5 
Παραλαβή της Προκήρυξης 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το Τεύχος της Προκήρυξης και τα συνοδευτικά Τεύχη 
καθώς επίσης να ενηµερωθούν για το σύνολο του φακέλου του ακινήτου (Τοπογραφικά διαγράµµατα, 
κατόψεις, τεχνικά σχέδια κ.λ.π.) από το Γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
υποβάλλοντας σχετική αίτηση κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ηµερών και ωρών 10:00 – 14:00 π.µ. 
Αρµόδιος για την παράδοση της Προκήρυξης ορίζεται η κα. Αγγελική Πεφάνη, τηλ.: 2671360154, fax: 
2671022572. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα κύρια 
έγγραφα της σύµβασης  στην   ιστοσελίδα   της   αναθέτουσας   αρχής   (http://www.kefallonia.gov.gr). 
Η  δαπάνη και η επιµέλειά για την αναπαραγωγή των αντιγράφων θα βαρύνει αποκλειστικά τους 
ενδιαφερόµενους. Επίσης, µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον 
τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της 
ταχυδροµικής αποστολής τους. Τα στοιχεία αποστέλλονται χωρίς να  υπάρχει ευθύνη του ∆ήµου για 
την έγκαιρη παραλαβή αυτών από τον ενδιαφερόµενο. 
Η παραλαβή των τευχών της Προκήρυξης διασφαλίζει ότι κάθε υποψήφιος Ανάδοχος έχει λάβει πλήρη 
γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαµβάνονται στη προκήρυξη.  
Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή 
της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό 
αριθµό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στον 
∆ήµο Κεφαλονιάς και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.  
Τυχόν διευκρινίσεις σε σχέση µε τους όρους της διακήρυξης, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά κ.λ.π. 
µπορούν να ζητηθούν µόνο εγγράφως εντός της ως άνω πενθήµερης προθεσµίας από τη λήψη των 
Τευχών της Προκήρυξης. 
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Άρθρο 6 
∆ικαίωµα Συµµετοχής – Ενώσεις υποψηφίων 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις 
προσώπων ή κοινοπραξίες που εδρεύουν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, αρκεί να διαθέτουν 
αποδεδειγµένη εµπειρία και εξειδικευµένες γνώσεις για το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού και 
να πληρούν τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και να διαθέτουν την δέουσα επιχειρηµατική 
εµπειρία και επενδυτική ικανότητα που τίθενται στην συνέχεια.  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα 
πρακτικά της δηµοπρασίας καθιστάµενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µετ’ αυτού για 
την εκπλήρωση των όρων της συµβάσεως, παραιτούµενος υποχρεωτικά των ενστάσεων διζήσεως και 
διαιρέσεως. Ο εγγυητής θα αναγνωρίζει και θα αναλαµβάνει την υποχρέωση έναντι του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς να καταβάλει τα ποσά που ο µισθωτής τυχόν θα οφείλει, µε µόνη τη δήλωση του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς προς τον εγγυητή. 
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
Χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την ανάληψη της χρηµατοδότησης του συνόλου των επενδύσεων 
που θα αναπτύξουν στο ακίνητο. Η χρηµατοοικονοµική επάρκεια των υποψηφίων Αναδόχων 
διαγωνιζοµένων σχηµάτων θα αξιολογείται λαµβάνοντας υπόψη το ύψος των σχεδιαζόµενων 
επενδύσεων ανάπτυξης, µε βάση τα εξής: 

- Την οικονοµική αξιολόγηση των υποψηφίων επενδυτών, µε την οποία αποδεικνύεται ότι ο 
κάθε υποψήφιος έχει ικανοποιητικό µέγεθος και χρηµατοοικονοµική ευρωστία, ώστε να διασφαλίζεται 
η επένδυση και περαιτέρω αξιοποίηση του τουριστικού ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου. 

- Τη δυνατότητα εξασφάλισης της αναγκαίας χρηµατοδότησης, προκειµένου να καλυφθούν 
πλήρως οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις του έργου (επενδύσεις, λειτουργία µονάδας, ετήσια 
µισθώµατα, κλπ).     
Επιχειρηµατική και Επενδυτική ικανότητα (τεχνική ικανότητα) κατά τα έτη 2010 - 2016, στην 
ανάπτυξη και διαχείριση τουριστικών ακινήτων και εν γένει τουριστικών µονάδων ή επιχειρήσεων. Η 
εξειδίκευση και επαγγελµατική εµπειρία θα αποδεικνύεται µε την συµµετοχή στο επενδυτικό σχήµα των 
υποψηφίων Αναδόχων των αντίστοιχων ειδικοτήτων (ξενοδόχοι, κατασκευαστές, διαχειριστές 
τουριστικών µονάδων, διαχειριστές επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού τοµέα, κλπ).  
Οι ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται 
να περιβληθούν ειδική νοµική µορφή για τη συµµετοχή τους. Σε περίπτωση που αναδειχθούν οριστικοί 
Ανάδοχοι, για την υπογραφή του συµβολαίου, θα απαιτηθεί από τον ∆ήµο Κεφαλονιάς να αναλάβουν 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη εκπλήρωσης των όρων του συµβολαίου µακροχρόνιας 
µίσθωσης. Τα µέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του ∆ήµου Κεφαλονιάς για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό 
και την ανάληψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύναψη του σχετικού συµβολαίου 
µακροχρόνιας εκµετάλλευσης, σε περίπτωση υπογραφής του. 
Ειδικότερα για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά:  
- είτε από κάθε συµµετέχοντα στην ένωση  
- είτε από κοινό εκπρόσωπό τους (αντίκλητος) εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο.  
Σε περίπτωση κατακύρωσης, η αλληλέγγυος και εις ολόκληρον ευθύνη εξακολουθεί µέχρι πλήρους 
εκπλήρωσης των όρων του συµβολαίου µακροχρόνιας εκµίσθωσης. 
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο 
διαγωνισµό, δεν µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να µετέχει σε περισσότερες από µία 
προσφορές µε οποιαδήποτε ιδιότητα. Επίσης, προκειµένου να αποφευχθούν καταστάσεις 
σύγκρουσης συµφερόντων, νοµικά πρόσωπα και συνδεδεµένα ή συγγενή µε αυτά άλλα νοµικά 
πρόσωπα, κατά την έννοια του κ.ν. 2190/1920, εµπίπτουν στον προαναφερθέν λόγο αποκλεισµού.  
Οι προσφέροντες θα πρέπει να γνωστοποιούν τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και 
επικοινωνίας του αντικλήτου προς τον ∆ήµο Κεφαλονιάς µε την αίτηση συµµετοχής. Ο αντίκλητος 
υπογράφει για λογαριασµό του προσφέροντα κάθε έγγραφο που θα απευθύνεται στον ∆ήµο 
Κεφαλονιάς και την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού και ενεργεί ως 
επικεφαλής εκπρόσωπος σε όλες τις επαφές, µέχρι την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού και την τελική υπογραφή του συµβολαίου µακροχρόνιας εκµίσθωσης. Σε περίπτωση 
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κωλύµατος οποιασδήποτε φύσης του αντικλήτου, ο προσφέρων ορίζει αντικαταστάτη του και 
γνωστοποιεί µε τον ίδιο τρόπο τα στοιχεία του προς τον ∆ήµο Κεφαλονιάς και την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού.   
 

Άρθρο 7 
Κωλύµατα Συµµετοχής 

Αποκλείονται από τη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού όσοι εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(i) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις 
εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

(ii) καταδικάστηκαν για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή τους (συµµετοχή σε 
εγκληµατική οργάνωση, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, ληστεία, κλοπή), βάσει απόφασης 
η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, ο συγκεκριµένος λόγος 
αποκλεισµού αναφέρεται στα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν το νοµικό πρόσωπο σύµφωνα µε 
τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που προσκοµίζουν. 

(iii) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε 
την ελληνική νοµοθεσία. 

(iv) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων και τελών 
σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία. 

(v) υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις ή ψευδή δικαιολογητικά κατά την παροχή των πληροφοριών 
για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό. 

(vi) όσα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις ανωτέρω 
κυρώσεις από τις οικείες αρχές.  

(vii) όσοι συµµετέχοντες παρέλειψαν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και τις πληροφορίες που 
απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη. 

(viii) όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 
∆ικαίου, το ∆ήµο ή δηµοτικές επιχειρήσεις του ∆ήµου, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές 
υποχρεώσεις τους. 

(ix) Όσοι οφείλουν στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και στην ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς. 

Άρθρο 8 
Απαιτούµενες Εγγυήσεις 

Α. Εγγύηση Συµµετοχής 
Οι υποβαλλόµενες προσφορές των υποψηφίων, συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από Εγγυητική 
Επιστολή Συµµετοχής, διάρκειας ισχύος µέχρι την επιστροφή της στους υποψήφιους Αναδόχους από 
τον ∆ήµο Κεφαλονιάς, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της παρούσας, ίση µε ποσοστό 10% επί της τιµής 
εκκίνησης πρώτης προσφοράς (Άρθρο 3), αναγόµενης σε διάστηµα πέντε ετών, ήτοι το ποσό των 
15.000 (τιµή εκκίνησης πρώτης προσφοράς)  x 5 έτη x 10% = 7.500 ευρώ.  
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της εγγύησης λήγει πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισµού, ο 
εκµισθωτής ∆ήµος µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός 
εύλογου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της. 
Σε περίπτωση Ενώσεως προσώπων το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να 
καλύπτεται είτε µε µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων. 
Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συµµετέχοντες και να περιλαµβάνει και 
τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα Ελλάδα ή στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών – µελών αυτό το δικαίωµα. Οι Εγγυητικές Επιστολές 
Συµµετοχής που θα έχουν εκδοθεί σε κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα 
πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον οριστικό Πλειοδότη µετά την κατάθεση της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, εντός χρονικού περιθωρίου δέκα (10) εργάσιµων ηµερών 
από την υπογραφή του συµβολαίου µακροχρόνιας µίσθωσης. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
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επιστρέφεται στους λοιπούς υποψήφιους αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης από τον οριστικό 
Πλειοδότη – Ανάδοχο, εντός χρονικού περιθωρίου δέκα (10) εργάσιµων ηµερών. 
Σε περίπτωση που ο προσωρινός πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει εµπρόθεσµα το Συµβόλαιο 
Μακροχρόνιας Εκµίσθωσης, ή δεν καταθέσει πριν την υπογραφή του συµβολαίου µακροχρόνιας 
εκµίσθωσης την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή δεν εκπληρώσει εµπρόθεσµα άλλη 
υποχρέωσή του η οποία να απορρέει από τη συµµετοχή του στον παρόντα διαγωνισµό, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου Κεφαλονιάς.  
Β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης 
Ο Πλειοδότης που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισµό, υποχρεούται µε την υπογραφή της Σύµβασης, 
να προσκοµίσει στον ∆ήµο εγγυητική επιστολή, από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα. 
Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίση µε το 10% του επιτευχθέντος ετήσιου 
µισθώµατος δέκα  (10) ετών. 
Σε περίπτωση Ενώσεως Προσώπων το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να 
καλύπτεται είτε µε µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων. 
Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συµµετέχοντες και να περιλαµβάνει και 
τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
Κάθε χρόνο και µέχρι τη λήξη της Σύµβασης η παραπάνω χρηµατική εγγύηση θα συµπληρώνεται κατά 
το ποσό της  αναπροσαρµογής του µισθώµατος όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας, µέσα 
σε χρονικό διάστηµα ενός µηνός από την εκάστοτε αναπροσαρµογή του µισθώµατος. 
Η χρηµατική αυτή εγγύηση, όπως θα διαµορφώνεται ανά έτος,  θα παραµένει στον ∆ήµο και θα 
επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της Σύµβασης µίσθωσης και την τυχόν παράταση αυτής  και 
εφόσον δε συντρέχει λόγος κατάπτωσής της. 
Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης, η χρηµατική εγγύηση καταπέσει υπέρ του ∆ήµου ή 
µειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ο Πλειοδότης να ανανεώσει, συµπληρώσει ή αντικαταστήσει 
αυτήν εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ηµερών, παρέχεται το δικαίωµα στον ∆ήµο να καταγγείλει 
χωρίς προειδοποίηση ή διαµαρτυρία την σύµβαση. 
Ρητά αναφέρεται ότι η εγγυητική καλής εκτέλεσης δεν συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα µισθώµατα 
και άλλες οφειλές του µισθωτή προς τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς ή τρίτους. 
 
Γ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης, αναβάθµισης και 
εκσυγχρονισµού του µισθίου. 
Ο Πλειοδότης υποχρεούται να προσκοµίσει στον ∆ήµο πριν την υπογραφή της σύµβασης Εγγυητική 
Επιστολή, ποσού 18.000 ευρώ, ως ποσοστού 3% επί του ελαχίστου προϋπολογισµού εκτέλεσης των 
εργασιών ανακαίνισης, αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού, ο οποίος προσδιορίζεται σε 602.374,16 
ευρώ κατ’ ελάχιστο, για την καλή, έγκαιρη και έντεχνη υλοποίηση των εργασιών αυτών και όπως το 
ποσό αυτό προκύπτει από την µε αριθ. πρωτ. 19034/2018 Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών.  Η Εγγυητική αυτή Επιστολή επιστρέφεται στον δικαιούχο µετά το πέρας της εκτέλεσης 
των εργασιών και τη βεβαίωση του ∆ήµου, ότι τα έργα έγιναν σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης 
και τις µελέτες που εγκρίθηκαν από τον ∆ήµο. Η διάρκεια της εν λόγω εγγυητικής θα πρέπει να είναι 
αόριστη ή εφόσον αυτό δεν καθίσταται εφικτό να ανανεώνεται ανάλογα µέχρι την επιστροφή της. 
Σε περίπτωση Ενώσεως Προσώπων το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να 
καλύπτεται είτε µε µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων. 
Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συµµετέχοντες και να περιλαµβάνει και 
τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
Η παραπάνω εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σε περίπτωση υπαίτιας µη 
υλοποίησης από το µισθωτή των εργασιών που αναλαµβάνει µε το παρόν εντός της συµφωνούµενης 
προθεσµίας των 30 µηνών, η οποία πάντως, είναι δυνατόν να παραταθεί, εφόσον συντρέχουν λόγοι 
που κατ’ αντικειµενική κρίση και µετά τη σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν εµπίπτουν 
στη σφαίρα ευθύνης του µισθωτή. Είναι δυνατή η µερική ή ολική κατάπτωση υπέρ του ∆ήµου, εξαιτίας 
της µη εκπλήρωσης ή της πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Πλειοδότη ως προς την 
εκτέλεση των προβλεπόµενων εργασιών. 
Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται στον δικαιούχο µετά το πέρας της εκτέλεσης των εργασιών 
και την βεβαίωση ότι η εκτέλεση αυτών έγιναν εντός του προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος, 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας  και τα σχέδια που υποβλήθηκαν στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.  
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∆. Γενικά περί εγγυητικών επιστολών. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στην Ελλάδα και στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα, το δικαίωµα αυτό.   Οι εγγυητικές επιστολές αν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική, θα 
πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην  Ελληνική Γλώσσα διαφορετικά είναι µη 
αποδεκτές, επί ποινή αποκλεισµού. 
 

Άρθρο 9 
∆ικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού για την συµµετοχή τους στη 
δηµοπρασία τα κάτωθι δικαιολογητικά µεταφρασµένα και επικυρωµένα αν προσκοµίζονται σε 
φωτοαντίγραφο όπου αυτό είναι απαραίτητο :  
Α. ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης ∆ιαγωνισµού 

1) Αίτηση Συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ. Η 
Αίτηση συµµετοχής θα υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο κάθε υποψηφίου, µε τα πλήρη 
στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα του στον οργανισµό, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), 
σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙI. Σε περίπτωση σύµπραξης νοµικών ή 
φυσικών προσώπων µε υποβολή κοινής προσφοράς η αίτηση υπογράφεται από τους νόµιµους 
εκπροσώπους όλων των µελών ή από κοινό εκπρόσωπο κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο. Στην αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως κοινός εκπρόσωπος (αντίκλητος) αυτών. 

2) Βιογραφικό Σηµείωµα το οποίο θα περιλαµβάνει αναλυτική παράθεση του ιστορικού και της 
επιχειρηµατικής διαδροµής τους, ώστε να καταστεί δυνατός ο σχηµατισµός της γενικότερης εικόνας του 
υποψηφίου. 

3) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, επί ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8Α 
της παρούσας και του υποδείγµατος του Παραρτήµατος Ι.  

4) Απλό φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συµµετέχοντος (ή του Νοµίµου 
εκπροσώπου του όταν ο διαγωνιζόµενος είναι νοµικό πρόσωπο) και του εγγυητή του. 

5) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος ή ο νόµιµος 
εκπρόσωπός του, όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο και ο εγγυητής του δεν έχουν καταδικασθεί για:  

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της αριθ. 98/773/ 
∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε. 

• δωροδοκία κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης /5/1997(21) και στο άρθρο 3 παρ. 1 
της κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 

• απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρ. Κοινοτήτων 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες κατά το άρθρο 1 της αριθ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας 
του Συµβουλίου 

• υπεξαίρεση (375Π.Κ.) 

• απάτη (386-388 Π.Κ.) 

• εκβίαση (385 Π.Κ.) 

• πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.) 

• ψευδορκία (224 Π.Κ.) 

• δωροδοκία (235-237 Π.Κ.) 

• δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.) 

• ληστεία 

• κλοπή 
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από 
την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

6) Υπεύθυνη ∆ήλωση  του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου (ή του νόµιµου εκπροσώπου του, όταν 
πρόκειται για νοµικό πρόσωπο) και του εγγυητή του µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν 
έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από δηµόσια υπηρεσία ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, διότι δεν 
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
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7)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν 1599/1986 του διαγωνιζόµενου (ή του νόµιµου εκπροσώπου του όταν 
πρόκειται για νοµικό πρόσωπο), µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έχει µελετήσει 
λεπτοµερώς τους όρους, ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης και ότι την αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα και όλα τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά είναι αληθή. 

8) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν 1599/1986 του διαγωνιζόµενου (ή του νόµιµου εκπροσώπου του όταν 
πρόκειται για νοµικό πρόσωπο), µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνει ρητώς 
και ανεπιφύλαχτα ότι έλεγξε το προς µίσθωση ακίνητο, διαπίστωσε την υπάρχουσα νοµική και 
πραγµατική κατάστασή του, βρήκε τούτο της απολύτου αρεσκείας του και αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να αποκαταστήσει τυχόν φθορές και να προβεί στις αναγκαίες κατασκευές ώστε να 
καταστεί λειτουργικό και κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, ότι η δαπάνη αυτή 
βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο και ότι δεν θα εγείρει ουδέποτε και ουδεµία αξίωση για την απαραίτητη 
δαπάνη ανακαίνισης, καθόσον η δαπάνη αυτή βαρύνει τον ίδιο και ότι η δαπάνη αυτή δεν έχει καµιά 
σχέση µε το καταβαλλόµενο ενοίκιο, το οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας. Σε κάθε περίπτωση παραιτείται εκ του δικαιώµατος αξίωσης οποιασδήποτε αποζηµίωσης 
ή επιστροφής των εκ µέρους του καταβληθέντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αδικαιολόγητου 
πλουτισµού, για όσες µετατροπές, επισκευές, προσθήκες, βελτιώσεις πραγµατοποιήσει µε δικά του 
έξοδα στο ακίνητο, είτε είναι αναγκαίες, είτε πολυτελείς, ακόµα και αν η σύµβαση καταγγελθεί για 
σπουδαίο λόγο πριν την συµπλήρωση του χρόνου της συµβατικής της διάρκειας. 

9) Πλήρη σειρά των εγγράφων σύστασης και νοµιµοποίησης (Παράρτηµα ΙΙ) τόσο των Ελληνικών όσο 
και των αλλοδαπών εταιριών (µε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική) µε όλες τις τροποποιήσεις τους, 
όπως ισχύουν την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού. Εφόσον κατά το δίκαιο της έδρας του νοµικού προσώπου 
προβλέπεται δηµοσίευση του ιδρυτικού εγγράφου τότε θα πρέπει να προσκοµίζεται το δηµοσιευµένο 
έγγραφο (π.χ. για την Ελλάδα το ΦΕΚ). Φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης που περιέχουν τα 
ονόµατα των µελών του τελευταίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ελληνικών εταιριών και αντίστοιχα 
έγγραφα νοµιµοποίησης των µελών των ξένων εταιριών, που έχουν δικαίωµα δέσµευσης της εταιρίας 
µε την υπογραφή τους (µε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική). Τα παραπάνω έγγραφα των 
καταστατικών και της νοµιµοποίησης της διοίκησης ή των διαχειριστών των εταιριών, που 
συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό θα είναι νόµιµα επικυρωµένα. 

10) Σε περίπτωση που το συµµετέχον νοµικό πρόσωπο έχει την µορφή Α.Ε.,  Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. πρακτικό 
συνεδρίασης ∆.Σ. µε το οποίο αποφασίστηκε η συµµετοχή της εταιρίας στην δηµοπρασία εκµίσθωσης 
του ακινήτου και η υποβολή προσφοράς, καθώς και το εξουσιοδοτηµένο να καταθέσει την προσφορά 
φυσικό πρόσωπο.  Ο όρος αυτός ισχύει και για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα και το πρακτικό θα 
πρέπει να είναι νόµιµα µεταφρασµένο. 

11) Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, πρέπει να προσκοµίσει όλα τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά για λογαριασµό αυτού του πλειοδοτεί, προσκοµίζοντας πρόσφατο ειδικό 
πληρεξούσιο συντεταγµένο από Συµβολαιογράφο ή Ελληνική Προξενική Αρχή. 
Σε περίπτωση κοινοπραξιών – ενώσεων προσώπων, τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να 
προσκοµίζονται από όλους τους συµµετέχοντες στην ένωση προσώπων ή κοινοπραξία. 
Β. ∆ικαιολογητικά χρηµατοοικονοµικής και επαγγελµατικής επάρκειας διαγωνιζόµενου 
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την απαιτούµενη 
χρηµατοοικονοµική και επαγγελµατική επάρκεια για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων και την 
λειτουργία του ακινήτου από ίδια ή δανειακά (ή συνδυασµό των δύο) κεφάλαια και για τον λόγο αυτό 
θα πρέπει να προσκοµίσουν: 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόµενος και ο εγγυητής του δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου πριν την ηµεροµηνία του 
διαγωνισµού. Αν ο διαγωνιζόµενος είναι νοµικό πρόσωπο της αλλοδαπής, θα πρέπει να προσκοµισθεί 
σε µετάφραση, ανάλογη βεβαίωση, η οποία θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
εκδοθεί απόφαση και δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την θέση του διαγωνιζόµενου και του εγγυητή του 
σε αναγκαστική διαχείριση.  Αν ο διαγωνιζόµενος είναι νοµικό πρόσωπο της αλλοδαπής, θα πρέπει να 
προσκοµισθεί σε µετάφραση, ανάλογη βεβαίωση, η οποία θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία. 

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του διαγωνιζόµενου από τον οικείο φορέα ασφάλισης καθώς 
και ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού.  Βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας του νοµικού προσώπου από το ΙΚΑ, καθώς και ασφαλιστική ενηµερότητα 
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των εταίρων από τον οικείο φορέα ασφάλισης που να είναι σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού 
(οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές σε περίπτωση ΟΕ ή ΕΕ, διαχειριστής σε περίπτωση ΕΠΕ και 
Ι.Κ.Ε. – Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος σε περίπτωση Α.Ε.).  Αν δεν είναι ασφαλισµένος σε 
οποιοδήποτε ταµείο απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ασφαλισµένος σε ταµείο κύριας ή 
επικουρικής ασφάλισης. 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
και ο εγγυητής του  είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας της δηµοπρασίας. 

• Βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, καθώς και Βεβαίωση από την ∆ΕΥΑΚ 
που να αφορά τον διαγωνιζόµενο και τον εγγυητή του και η οποία θα έχει εκδοθεί το αργότερο τρείς (3) 
ηµέρες, πριν την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας. 

• ∆ηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ισολογισµού, αποτελεσµάτων χρήσης και πίνακα 
διάθεσης κερδών (σε εταιρικό και - σε περίπτωση Ένωσης - σε ενοποιηµένο επίπεδο) για το σύνολο 
των νοµικών προσώπων που συµµετέχουν κατά τα ανωτέρω στο επιχειρηµατικό σχήµα κατά τα τρία 
(3) τελευταία έτη (2014 – 2016), καθώς και σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχήµα συµµετέχουν 
φυσικά πρόσωπα αντίστοιχες ∆ηλώσεις Φόρου Εισοδήµατος (Income Tax Filings) και Έντυπα 
Εκκαθάρισης Φορολογικών ∆ηλώσεων (Income Tax Returns) ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και 
δικαιολογητικά στα οποία αποτυπώνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενδιαφεροµένου, όπως 
αποδείξεις καταθέσεων σε Τράπεζες, άυλοι τίτλοι, άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία, κλπ. ή 
αποσπάσµατα τραπεζικού λογαριασµού ή τραπεζικών λογαριασµών, τα οποία να έχουν εκδοθεί το 
αργότερο τρεις ηµέρες πριν την διενέργεια της δηµοπρασίας ή επιστολή από Τράπεζα, νόµιµα 
λειτουργούσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, που να δηλώνει το ενδιαφέρον της Τράπεζας για 
δανειοδότηση του συνόλου ή µέρους της επένδυσης σε περίπτωση που αναδειχθεί πλειοδότης ο 
συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος. Σε περίπτωση συνδυασµού ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού 
δανεισµού, τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων και του τραπεζικού δανεισµού θα υπολογίζονται 
αθροιστικά, ώστε να προκύπτει το ανωτέρω αναφερόµενο χρηµατικό όριο. Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος 
ουδεµία ευθύνη φέρει από την µη εν τέλει δανειοδότηση της επένδυσης από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, 
ο µισθωτής δεν θα έχει το δικαίωµα υπαναχώρησης από την σύµβαση γι’ αυτόν τον λόγο και θα 
υποχρεούται στην εκτέλεση του έργου της ανακαίνισης και των λοιπών όρων στο ακέραιο. Τα όρια και 
οι προϋποθέσεις των παραπάνω δικαιολογητικών αναγράφονται στο άρθρο 11. 

• Οι οικονοµικές καταστάσεις των νοµικών προσώπων θα πρέπει να είναι ελεγµένες από ορκωτό 
ελεγκτή και θα υποβάλλονται σε επικυρωµένα αντίγραφα, όπως δηµοσιεύτηκαν νοµίµως. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει νοµική υποχρέωση δηµοσίευσης ετησίων οικονοµικών καταστάσεων 
αναφορικά µε κάποιο νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει στο επιχειρηµατικό σχήµα, θα πρέπει να 
προσκοµιστεί σχετική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή συνοδευόµενη από υπογεγραµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις που αποτυπώνουν την χρηµατοοικονοµική διάρθρωση του νοµικού προσώπου για την 
αντίστοιχη περίοδο. 

• Συµπλήρωση στοιχείων του πίνακα του Παραρτήµατος IV για τη διαπίστωση της χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας. 

• Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή Τράπεζας ή άλλου Χρηµατοπιστωτικού Οργανισµού για τη 
συνεργασία τους ή Έγγραφο Πιστοληπτικής Ικανότητας που να έχει εκδοθεί κατά το τελευταίο 
δεκαπενθήµερο πριν την ηµεροµηνία του ∆ιαγωνισµού από Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σχετικά µε την πιστοληπτική ικανότητα του υποψηφίου ή κάθε µέλους του σε 
περίπτωση Ένωσης, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος VI. 

• Στοιχεία που αποδεικνύουν την ειδική εµπειρία του υποψηφίου (ή τουλάχιστον ενός Μέλους της 
Ένωσης) στην ανάπτυξη ή / και λειτουργία ή / και διαχείριση για έξι (6) τουλάχιστον έτη τουριστικών 
µονάδων συναφών µε αυτές που περιλαµβάνονται στην τεχνική Πρόταση του Υποψηφίου. Η 
προηγούµενη εµπειρία των υποψηφίων θα πρέπει υποχρεωτικά να αποτυπώνεται στο συγκεντρωτικό 
πίνακα του Παραρτήµατος V. Οι σχετικές βεβαιώσεις από τον φορέα υλοποίησης θα προσκοµισθούν 
ως συµπληρωµατικό στοιχείο του εν λόγω πίνακα. 

• Στην περίπτωση Κοινοπραξιών – Ενώσεων Προσώπων, τα δικαιολογητικά Β.1,2,3,4 και 5 θα πρέπει 
να προσκοµίζονται από όλους τους συµµετέχοντες ενώ τα δικαιολογητικά Β 6 και 7 για έναν 
τουλάχιστον εκ των συµµετεχόντων, ενώ αν προσκοµίζονται από περισσότερους από έναν 
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συµµετέχοντες της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων τότε αυτά υπολογίζονται αθροιστικά για 
την συµπλήρωση αναφεροµένων χρηµατικών ορίων του άρθρου 11. 
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που διαπιστώνεται µετά από έλεγχο της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, έχει σαν αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του υποψηφίου του οποίου τα δικαιολογητικά 
παρουσιάζουν ελλείψεις ή ανακρίβειες.  
Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην Ελληνική Γλώσσα. 
Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις στην χώρα του διαγωνιζόµενου, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 
αντικατασταθούν από Ένορκη Βεβαίωση του διαγωνιζόµενου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή προξενικού γραφείου της χώρας στην οποία είναι 
εγκατεστηµένος ο υποψήφιος επενδυτής ή η εταιρεία, στην οποία δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη 
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα είναι µεταφρασµένη νοµίµως στα Ελληνικά και 
θα υποβληθεί υποχρεωτικά στον φάκελο των δικαιολογητικών του διαγωνιζόµενου. 

 
Άρθρο 10 

∆ιαδικασία Υποβολής των Προσφορών 
Κάθε προσφορά κατατίθεται µέσα σε ενιαίο φάκελο, που ονοµάζεται «Φάκελος Προσφοράς» και ο 
οποίος θα περιλαµβάνει : 

1) Αίτηση Συµµετοχής 
2) Βιογραφικό Σηµείωµα 
3) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
4) Υποφάκελο Α’, επιµελώς σφραγισµένο, υπό τον τίτλο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» µε 

δύο ενότητες :  

• Την 1η ενότητα µε τα τυπικά προσόντα συµµετοχής και 

• Την 2η ενότητα µε την χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
5) Υποφάκελο Β’, επιµελώς σφραγισµένο, υπό τον τίτλο «ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» µε 

την τεχνική προσέγγιση - πρόταση του υποψηφίου για την ανάπτυξη του τουριστικού ακινήτου. 
Η προσφορά θα υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Η 
προσφορά ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας θα υποβάλλεται από κοινό εκπρόσωπο τους σύµφωνα 
µε συµβολαιογραφική πράξη διορισµού του, η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά. 
Ο κυρίως φάκελος  πρέπει να είναι κλειστός και εξωτερικά να φέρει την επωνυµία και τη διεύθυνση του 
υποψηφίου (Οδός, αριθµός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-mail) καθώς επίσης και τις ακόλουθες 
ενδείξεις: 

 «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΦΙΣΚΑΡ∆Ο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» 

Προς:  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
Επωνυµία Υποψηφίου :  
∆ιεύθυνση και Στοιχεία Επικοινωνίας (συµπεριλαµβανοµένου και αριθµού   
τηλεοµοιοτυπίας): 
Στοιχεία αντικλήτου:  
Συµπράττοντες: 

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει ολοκληρωµένη και ενιαία πρόταση για την ανάπτυξη του 
ακινήτου.  Προσφορές για µέρος του υπό εκµίσθωση ακινήτου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορά που κατά την κρίση της Επιτροπής είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Α. Περιεχόµενο Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
Ο υποφάκελος πρέπει να περιέχει τα εξής : 
α) Ενότητα 1η : Τυπικά ∆ικαιολογητικά 
Στον υποφάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής θα εσωκλείονται όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 9Α της παρούσας.   
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β) Ενότητα 2η : Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια  
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την απαιτούµενη 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την χρηµατοδότηση των επενδύσεων και τη λειτουργία του ακινήτου 
από ιδία ή δανεικά ή συνδυασµό και των δύο κεφάλαια.  Κάθε προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει 
στον υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 9 Β 
της παρούσας. 
Σε περίπτωση έλλειψης ή απόρριψης ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω η προσφορά 
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και επιστρέφεται µαζί µε τους υποφακέλους, επί αποδείξει, 
στον ∆ιαγωνιζόµενο µαζί µε την Εγγυητική Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό σε περίπτωση που καταθέσει 
ενώπιον της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεωρηµένο το γνήσιο 
της υπογραφής ότι δεν προτίθεται να καταθέσει ένσταση. Σε διαφορετική περίπτωση τα ανωτέρω 
παρακρατούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και επιστρέφονται επί αποδείξει στον ∆ιαγωνιζόµενο 
µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού και την υπογραφή της σύµβασης από τον ανάδοχο. 
Β. Περιεχόµενο υποφακέλου «Πρόταση Ανάπτυξης Ακινήτου» 
Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει πρόταση ανάπτυξης του υπό εκµετάλλευση ακινήτου, στο 
σύνολό του, συνοδευόµενο από χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών και σαφές 
χρονοδιάγραµµα της επένδυσης. Προτάσεις µερικής αξιοποίησης του ακινήτου απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Η πρόταση κάθε υποψηφίου θα περιλαµβάνει αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
των προτεινόµενων επενδύσεων για την ανάπτυξη και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ακινήτου.  
Η πρόταση ανάπτυξης του ακινήτου δεν βαθµολογείται αλλά αποτελεί κριτήριο αποδοχής ή µη (Pass / 
Fail κριτήριο) της συνολικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. Επίσης, η Πρόταση Ανάπτυξης 
του Ακινήτου τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των Αρχιτεκτονικών Σχεδίων του προσωρινού 
Αναδόχου από τον ΕΟΤ, ή κάθε άλλη αδειοδοτούσα αρχή, προκειµένου αυτός να υπογράψει τελικά την 
Σύµβαση Μακροχρόνιας Παραχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση (µη έγκριση των Αρχιτεκτονικών 
Σχεδίων, µη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κλπ), ο προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 
εκπίπτει η εγγυητική του επιστολή Συµµετοχής και ο διαγωνισµός συνεχίζεται µε τον αµέσως επόµενο 
υποψήφιο.       
Στις ελάχιστες απαιτήσεις για τις αναληφθείσες επενδύσεις ανάπτυξης του ακινήτου πρέπει να 
προβλέπεται:  

- Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου, 
- Η συνάφεια της προτεινόµενης αξιοποίησης µε την ευρύτερη τήρηση των πολεοδοµικών 

κανόνων και κανονισµών τη περιοχής,   
- Ο αριθµός των απασχολούµενων, 
- Η κατά προσέγγιση προϋπολογιστική δαπάνη για την αναβάθµιση – επέκταση – 

εκσυγχρονισµό του ακινήτου, καθώς και οι πηγές χρηµατοδότησης.  
- Η συνοπτική περιγραφή (Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή), το Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης του 

κτίσµατος και του περιβάλλοντος χώρου (MasterPlan) και το συνοπτικό κτιριολογικό πρόγραµµα. 
- Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης του ακινήτου. Η 

οικοδοµική άδεια πρέπει να έχει εκδοθεί εντός 12 µηνών από την υπογραφή του συµβολαίου 
µακροχρόνιας µίσθωσης και το τουριστικό ακίνητο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός 18 µηνών από 
την έκδοση της οικοδοµικής άδειας.  

- Ο ∆ήµος Κεφαλονιάς και η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού επιφυλάσσονται να ακυρώσουν και να 
επαναπροκηρύξουν τον παρόντα διαγωνισµό στην περίπτωση που οι Προτάσεις Ανάπτυξης του 
Ακινήτου που θα προκύψουν δεν ικανοποιούν τους στόχους του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την 
παρούσα.  
 

Άρθρο 11 
Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού η οποία είναι αρµόδια για την 
διενέργεια όλων των διαδικαστικών πράξεων, την αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και την 
εισήγηση για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η 
Επιτροπή θα συνεπικουρείται από οµάδα υπαλλήλων που θα οριστούν από το ∆ήµαρχο για κάθε 
περίπτωση που κριθεί αναγκαία η υπηρεσιακή συνδροµή. 
Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου για την µακροχρόνια εκµετάλλευση του ακινήτου, θα διεξαχθεί σε 
ένα στάδιο, µε την ακολουθία ενεργειών που αναφέρεται στην συνέχεια: 
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α. Έλεγχος δικαιολογητικών και Πρότασης Ανάπτυξης του ακινήτου (καταλληλότητα πρότασης) και  
β. Οικονοµικές Προσφορές µε φανερή προφορική δηµοπρασία. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 τις προσφορές 
των διαγωνιζοµένων και καταγράφει την επωνυµία τους στο Πρακτικό του ∆ιαγωνισµού, µε την σειρά 
παράδοσής τους. Μετά την εκπνοή της ώρας λήξης κατάθεσης των προσφορών, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κηρύσσει τη λήξη κατάθεσης των προσφορών. Προσφορές που τυχόν 
υποβληθούν µετά την λήξη της ως άνω οριζόµενης ώρας δεν θα γίνουν δεκτές. 
Αµέσως µετά η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διενεργεί σε δηµόσια συνεδρίαση την αποσφράγιση των 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µε την σειρά καταγραφής τους στο Πρακτικό του ∆ιαγωνισµού και ελέγχει 
την ύπαρξη των δύο σφραγισµένων υποφακέλων µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
και «ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ», καθώς και την ύπαρξη της αίτησης συµµετοχής, του 
βιογραφικού σηµειώµατος και της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. Εάν µέσα στον κυρίως φάκελο 
δεν υπάρχουν τα ανωτέρω, τότε η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή.  
Στην συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 
ελέγχεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η ύπαρξη όλων των 
προβλεπόµενων από την διακήρυξη, στοιχείων και εγγράφων τα οποία και µονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής.  Σε περίπτωση έλλειψης ή απόρριψης ενός ή περισσοτέρων 
εγγράφων, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις συµµετοχής των υποψηφίων στον 
διαγωνισµό (χρηµατοοικονοµική και επαγγελµατική επάρκεια). Στο στάδιο αυτό ελέγχεται µόνον η 
συνδροµή και οι προϋποθέσεις χρηµατοοικονοµικής και επαγγελµατικής επάρκειας στο πρόσωπο του 
υποψηφίου, προκειµένου να κριθεί παραδεκτή η συµµετοχή του σε επόµενο στάδιο του διαγωνισµού 
(Pass/Fail κριτήρια). Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 
Προκήρυξης αποκλείονται.  
Χρηµατοοικονοµική επάρκεια: Ο έλεγχος των προϋποθέσεων χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και 
τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων για την προεπιλογή τους θα βασιστεί στη συνδροµή των 
παρακάτω κριτηρίων:  
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα 
παρακάτω κριτήρια α, β, γ, και δ: 

α.  Θετικό Μέσο Όρο ετήσιων αποτελεσµάτων, προ αποσβέσεων και φόρων, των τριών (3) τελευταίων 
οικονοµικών χρήσεων για κάθε µέλος του υποψηφίου σχήµατος.  

β.  Μέσο Όρο συνολικού κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών χρήσεων, ο οποίος 
να ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€ 500.000) κατ’ ελάχιστο 

γ.  Μέσο Όρο συνόλου ιδίων κεφαλαίων των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών χρήσεων, µεγαλύτερο 
των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€200.000). 

δ. Πιστοληπτική ικανότητα, σωρευτικά, Ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€ 400.000). 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα 
παρακάτω κριτήρια α, β και γ : 

α.  Μέσο Ετήσιο ∆ηλωµένο Εισόδηµα συνολικά, τωντριών (3) τελευταίων οικονοµικών χρήσεων ύψους 
Ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€300.000) κατ’ ελάχιστο και 

β.  ΎπαρξηΕπενδύσεων κάθε είδους σε µετρητά αθροιστικά κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές 
χρήσεις σε Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που υπερβαίνουν κατά µέσο 
το ποσό των Ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000) ή, εναλλακτικά,  

γ.  Ύπαρξη Πιστοληπτικής Ικανότητας σωρευτικά ύψους Ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€ 400.000). 
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελείται από νοµικά και φυσικά πρόσωπα, για τη διαπίστωση 
της ύπαρξης χρηµατοοικονοµικής επάρκειας πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που έχουν 
αναφερθεί στις δύο προηγούµενες παραγράφους, όπως αντιστοιχούν στη νοµική µορφή του κάθε 
επιµέρους µέλους του σχήµατος και στο ποσοστό της συµµετοχής του κάθε µέλους στο σχήµα. 
Επαγγελµατική Επάρκεια: Εµπειρία στην ανάπτυξη ή / και λειτουργία ή / και διαχείριση για έξι (6) 
τουλάχιστον έτη τουριστικών µονάδων ή µονάδων του ευρύτερου τουριστικού τοµέα, συνολικής 
δυναµικότητας αντίστοιχης µε την πρόταση αξιοποίησης του ακινήτου.  
Στην ίδια συνεδρίαση η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του υποφακέλου «ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ», εκείνων των διαγωνιζοµένων που είχαν όλα τα απαιτούµενα, σύµφωνα µε 
την παρούσα, έγγραφα στον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Κατά την 
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αποσφράγιση µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλα τα 
έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν στον φάκελο. 
Η Επιτροπή στην συνέχεια σε κλειστή/ες συνεδρίαση/εις, προβαίνει στην αξιολόγηση των στοιχείων 
και προτάσεων που περιλαµβάνονται στον Υποφάκελο «ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ». 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει από τους διαγωνιζόµενους πληροφορίες και διευκρινίσεις 
επί ζητηµάτων και ερωτηµάτων που θα τεθούν από τα µέλη της. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου του περιεχοµένου των φακέλων «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ» και «ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» η Επιτροπή ανακοινώνει τα ονόµατα 
των υποψηφίων που προκρίνονται και των υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω 
συµµετοχή τους, είτε λόγω έλλειψης τυπικών ή ουσιαστικών προσόντων συµµετοχής, είτε λόγω 
πρόδηλης έλλειψης συµβατότητας της πρότασής τους µε τις αρχές του σχεδιασµού και τους ειδικούς 
περιορισµούς ανάπτυξης καθώς και τους λόγους αποκλεισµού κάθε ενός από αυτούς. 
Ακολούθως διεξάγεται µεταξύ των διαγωνιζοµένων που δεν έχουν αποκλεισθεί κατά τα ανωτέρω 
φανερή και προφορική δηµοπρασία µε την υποβολή οικονοµικών προσφορών. 
Οι οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων πρέπει να είναι εκφρασµένες σε ΕΥΡΩ (€). 
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η οποία µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον 
πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 
Κάθε προσφορά πρέπει να είναι µεγαλύτερη κατά 5% από την προηγούµενη. 
Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, συντάσσεται Πρακτικό που υπογράφεται από την Επιτροπή, τον 
τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού καταθέτει το 
πρακτικό και όλα τα δικαιολογητικά της ∆ηµοπρασίας, µαζί µε την εισήγηση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για το πρόσωπο στο οποία θα ανατεθεί η Σύµβαση Μίσθωσης στην Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Ο τελευταίος πλειοδότης ουδένα δικαίωµα αποκτά προς αποζηµίωση από την µη έγκριση των 
πρακτικών δηµοπρασία από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή της ∆ιοικητικής Αρχής. 
Η Οικονοµική Επιτροπή εφόσον κρίνει συµφέρουσα την προσφορά του πλειοδότη, αποφασίζει την 
κατακύρωση της δηµοπρασίας. Η Οικονοµική Επιτροπή δύναται να παραπέµψει λόγω σπουδαιότητας 
της εν λόγω διαδικασίας της κατακύρωση του αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ.  4  του ν.3852/2010. 
Στο επόµενο στάδιο όλα τα έγγραφα, πρακτικά και αποφάσεις του διαγωνισµού αποστέλλονται στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου προς έλεγχο νοµιµότητας. 
Στην περίπτωση που η εκµίσθωση γίνει µε απ’ ευθείας συµφωνία, σε περίπτωση κατά την οποία δύο 
(2) δηµοπρασίες δεν φέρουν αποτέλεσµα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα καθορίσει τους ειδικότερους 
όρους της συµφωνίας. 
 

Άρθρο   12 
Υπογραφή της σύµβασης 

Με την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, καλείται ο πλειοδότης µαζί µε τον εγγυητή του, να 
προσέλθει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών για την υπογραφή της Σύµβασης Μακροχρόνιας 
Εκµετάλλευσης, προσκοµίζοντας: 

1) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισόποσης µε το 10% του πρώτου επιτευχθέντος 
µισθώµατος (ετήσιου) δέκα (10) ετών, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας 

2) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης και εκσυγχρονισµού σύµφωνα 
µε το άρθρο 8 της παρούσας 

3) Εξοφληµένα τιµολόγια δηµοσίευσης της περίληψης ∆ιακήρυξης 
4) Όλα τα δικαιολογητικά και νοµιµοποιητικά έγγραφα του Παρατήµατος ΙΙ, σε επικαιροποιηµένη 

µορφή. 
5) Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων, την απαιτούµενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

την Αρχιτεκτονική Μελέτη µε πλήρη σειρά σχεδίων όπως έχουν υποβληθεί στον ΕΟΤ, ή άλλες 
αδειοδοτούσες Αρχές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το χρονικό περιθώριο υποβολής των 
συγκεκριµένων δικαιολογητικών (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αρχιτεκτονική Μελέτη και 
πλήρης σειρά σχεδίων), αναφέρεται σε ένα τρίµηνο το αργότερο από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
Σύµβασης.   
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Η οποιαδήποτε τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση υπογραφής της σύµβασης µε υπαιτιότητα του πλειοδότη 
θα έχει ως συνέπεια την κατάπτωση υπέρ του ∆ήµου της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στη 
∆ηµοπρασία ως ποινική ρήτρα. 
Σε περίπτωση µη προσέλευσης του πλειοδότη για υπογραφή της σύµβασης η δηµοπρασία 
επαναλαµβάνεται σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για τη διαφορά µεταξύ του 
τυχόν µικρότερου οικονοµικού αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, σε σχέση µε την προηγούµενη. 
Μετά την υπογραφή της σύµβασης, ο Πλειοδότης (καλείται πλέον Οριστικός Ανάδοχος) καλείται 
εγγράφως σε τασσόµενη προς τούτο εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρείς 
ηµέρες, να προσέλθει να υπογράψει και το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. Τυχόν 
άρνηση ή καθυστέρηση του Πλειοδότη παραλαβής του µισθίου θα έχει ως συνέπεια, µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου την κατάπτωση υπέρ του ∆ήµου της κατατεθείσας χρηµατικής 
εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. 
Η σύµβαση µεταξύ ∆ήµου και εκµισθωτή θα λάβει τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου και θα 
µεταγραφεί στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ερίσου.  Όλα δε τα έξοδα για την σύνταξη 
και µεταγραφή του συµβολαιογραφικού εγγράφου θα βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή. 
Μετά την λήξη της πρώτης τριετίας, η Εγγυητική Επιστολή θα ανανεώνεται ανά τριετία και το ύψος της 
θα ισούται µε το άθροισµα των µισθωµάτων των τριών επόµενων ετών, µέχρι την λήξη της Σύµβασης 
Μακροχρόνιας Εκµετάλλευσης του ακινήτου.      
 

Άρθρο 13 
Μίσθωµα 

Το ετήσιο µίσθωµα είναι ισόποσο της προσφορά του µισθωτή.  Ως µηνιαίο µίσθωµα θα νοείται το 1/12 
του ετήσιου µισθώµατος. 
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται µηνιαίως µέχρι την τρίτη ηµέρα έκαστου ηµερολογιακού µηνός σε 
τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί ο ∆ήµος µας, και ο οποίος θα υποδειχθεί στον µισθωτή κατά την 
σύναψη του µισθωτηρίου, ενώ το σχετικό καταθετήριο θα πρέπει να προσκοµίζεται στον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς µέχρι την πέµπτη ηµέρα έκαστου ηµερολογιακού µηνός προκειµένου να αποδεικνύεται η 
καταβολή του µισθώµατος  και να εκδίδονται τα αντίστοιχα γραµµάτια εισπράξεως, τα οποία θα 
αποτελούν και το µόνο αποδεικτικό µέσο πληρωµής του εκάστοτε µισθώµατος. 
Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται κάθε έτος, σε ποσοστό 2% επί του εκάστοτε διαµορφούµενου 
µισθώµατος µετά την πρώτη διετία από την υπογραφή της σύµβασης χωρίς έγγραφη όχληση από τον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
Κάθε τέλος, φόρος ή άλλη επιβάρυνση επί του µισθώµατος ή επί του µισθίου, θα βαρύνει 
αποκλειστικά τον µισθωτή.  Ενδεικτικά αναφέρονται ότι βαρύνουν τον µισθωτή κάθε είδους δηµοτικά 
τέλη, τέλη καθαριότητας, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, αποχέτευση κ.λ.π.. Το χαρτόσηµο επί του 
παραπάνω µισθώµατος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον µισθωτή.  Η υποχρέωση καταβολής του µισθώµατος 
υφίσταται ανεξάρτητα από τη συνεχή ή εποχιακή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
Συµφωνείται ρητά ότι το ανωτέρω µίσθωµα και το ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρµογής του είναι 
δίκαιο, εύλογο και ανταποκρίνεται στην µισθωτική αξία του µισθίου, δεδοµένου άλλωστε ότι για τον 
καθορισµό τους ελήφθησαν υπόψη και οι τρέχουσες οικονοµικές καταστάσεις.  Έτσι ο µισθωτής 
παραιτείται από κάθε δικαίωµα να ζητήσει απαλλαγή εκ της καταβολής ή και µείωση – 
αναπροσαρµογή του µισθώµατος για κάθε αιτία. 
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης, ελλιπούς ή καθόλου καταβολής του µισθώµατος και των λοιπών 
επιβαρύνσεων, όπου και όταν ορίζεται στην παρούσα, ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς µπορεί να καταγγείλει τη 
µισθωτική σύµβαση, να επιδιώξει τη βίαιη έξωση του µισθωτή και κάθε τρίτου έλκοντος δικαιώµατα 
από το µίσθιο και την πλήρη αποζηµίωσή του για κάθε θετική και αποθετική ζηµία. 

Άρθρο 14 
Ειδικότερα στοιχεία της Αξιοποίησης και Ανάπτυξης του ακινήτου 

Ο µισθωτής υποχρεούται να υλοποιήσει επενδυτικό σχέδιο, µε αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και 
δαπάνες του, χωρίς δικαίωµα συµψηφισµού του µε µισθώµατα, έτσι ώστε το µίσθιο να ανακαινισθεί 
και αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ήτοι µε την δηµιουργία και λειτουργία σύγχρονης 
τουριστικής επιχείρησης µε σεβασµό στο περιβάλλον και το χαρακτήρα του ακινήτου και υψηλές 
προδιαγραφές λειτουργίας, εντός προθεσµίας τριάντα (30) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 
Οι εργασίες που απαιτούνται για την δηµιουργία  ξενοδοχειακής µονάδας ή εν γένει τουριστικής 
επιχείρησης, στο µίσθιο ακίνητο περιλαµβάνουν ενδεικτικά : στατική ενίσχυση του κτιρίου, έργα 
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υποδοµής, οικοδοµικές εργασίες που αφορούν την ανακαίνιση του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά, 
εγκατάσταση πλήρους ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαµόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου και κάθε εργασία που θα απαιτηθεί ώστε να δηµιουργηθεί µια ποιοτική 
ξενοδοχειακή µονάδα ή και εν γένει τουριστική επιχείρηση. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 
άριστης ποιότητας και θα συνάδουν µε τον χαρακτήρα του κτιρίου και του παραδοσιακού οικισµού του 
Φισκάρδου. 
Το αντικείµενο παροχής του διαγωνιζόµενου περιλαµβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούµενων 
µελετών για την έγκριση εργασιών, τη λήψη οικοδοµικών αδειών και λοιπών εγκρίσεων, την εκπόνηση 
της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ευθύνη έγκρισής της όπου απαιτείται, την εκπόνηση 
όλων των απαιτούµενων µελετών για τη λήψη σχετικών αδειών από τις αρµόδιες αρχές, τη διασφάλιση 
χρηµατοδότησης και τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων, την κατασκευή του έργου, τον πλήρη 
εσωτερικό και εξωτερικό εξοπλισµό (επιπλώσεις κ.λ.π.), τη λειτουργία τουριστικής µονάδας ή της εν 
γένει τουριστικής επιχείρησης µέχρι το πέρας της περιόδου εκµίσθωσης, τη συντήρησή τους και τη 
διατήρηση τους σε άριστη κατάσταση, για όλο το χρόνο της εκµίσθωσης και την καταβολή στον ∆ήµο 
των µισθωµάτων. 
Ο µισθωτής κατά την εκτέλεση των προβλεπόµενων έργων στις υφιστάµενες κτιριακές υποδοµές και 
στον περιβάλλοντα χώρο, έχει υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις ισχύουσες κάθε φορά πολεοδοµικές, 
υγειονοµικές και λοιπές διατάξεις, τυχόν δε διοικητικά ή άλλα πρόστιµα επιβαρύνουν αποκλειστικά και 
µόνο τον ίδιο. Ο µισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συµµόρφωση των µελετών και της 
κατασκευής στις κείµενες διατάξεις, οφείλει δε να λάβει όλες τις απαιτούµενες άδειες, προκειµένου οι 
εργασίες και το µίσθιο να είναι σύννοµα και να καταθέσει έγκαιρα αντίγραφα αυτών στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. Υποχρεούται επίσης ο µισθωτής, να υποβάλει στον ∆ήµο, µε το πέρας των εργασιών, 
όλα τα σχετικά έγγραφα και σχέδια από τα οποία να αποδεικνύεται ότι κατασκευάστηκε και λειτουργεί 
η ως άνω µονάδα. 
Σε περίπτωση τυχόν δηµιουργίας αυθαιρέτων κατασκευών από τον µισθωτή, ο ∆ήµος δεν θα φέρει 
καµία ευθύνη, και αν τυχόν επιβληθεί κατ’ αυτού οιοδήποτε πρόστιµο ή άλλης φύσεως κύρωση, αυτά 
θα καταλογισθούν σε βάρος του µισθωτή, από τον οποίο ο ∆ήµος θα τα αξιώσει, ενώ θα συντρέχουν 
στο ακέραιο και όλα τα υπόλοιπα δικαιώµατα του ∆ήµου σε βάρος του µισθωτή. 
Ο ∆ήµος Κεφαλονιάς δια των οργάνων και εκπροσώπων του θα επιβλέπει τις εργασίες του µισθωτή, 
χωρίς όµως αυτό κατ’ ουδένα τρόπο να συνεπάγεται ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για τη 
συµµόρφωση του µισθωτή στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα. 
Ο µισθωτής δεσµεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε κατά την εκτέλεση και λειτουργία 
του Έργου να αξιοποιηθεί εργατοτεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό που διαµένει µόνιµα στον ∆ήµο 
Κεφαλονιάς.  
Ο µισθωτής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση της ισχύουσας εργατικής, ασφαλιστικής και 
περί ασφάλειας εργαζοµένων νοµοθεσίας, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, τυχόν δε 
διοικητικά ή άλλα πρόστιµα επιβαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. 
Ο µισθωτής οφείλει να ασφαλίσει τα προβλεπόµενα έργα, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής τους, 
κατά παντός κινδύνου εργολαβίας, για ποσό ίσο προς τον προϋπολογισµό των έργων. 
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να τηρεί τους προβλεπόµενους από τους νόµους κανόνες υγιεινής, να 
κάνει συντήρηση του κτηρίου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, οφείλει µε δικά του έξοδα να 
επισκευάζει, συντηρεί, αναβαθµίζει το µίσθιο και τον περιβάλλοντα χώρο, όπως επίσης να 
αποκαθιστά κάθε φθορά που δηµιουργείται στο µίσθιο, είτε προξενήθηκε από τον ίδιο, είτε από το 
προσωπικό αυτού, είτε από τρίτο, ανεξάρτητα αν προέρχεται από συνήθη ή όχι χρήση, χωρίς καµία 
αξίωση για αποζηµίωση από το ∆ήµο, ενώ οποιαδήποτε αναβάθµιση, µεταρρύθµιση κ.λ.π. τόσο 
αναγκαία, όσο και πολυτελής, παραµένει προς όφελος του µισθίου µετά τη λήξη της µίσθωσης. Πριν 
από κάθε ουσιώδη επέµβαση στο µίσθιο, ο µισθωτής θα πρέπει να ενηµερώνει το ∆ήµο και να 
λαµβάνει σχετική έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία. 
Ο µισθωτής έχει υποχρέωση να µεταχειρίζεται το µίσθιο µε επιµέλεια και κατά τρόπο που να µην θίγει 
την ησυχία, την υγεία και την ασφάλεια των περίοικων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Απαγορεύεται στον µισθωτή κάθε παρέµβαση στο µίσθιο που ασκεί ουσιώδη ή µη επίδραση στο 
αρχιτεκτονικό σχέδιο του κτιρίου. Αν το κτήριο ή µέρος του καταστραφεί από υπαιτιότητα του µισθωτή 
ή προστηθέντος του, ο µισθωτής υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση των ζηµιών ή σε πλήρη 
αποζηµίωση του ∆ήµου. 
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Όλες οι δαπάνες που θα γίνουν στο µίσθιο, που αφορούν µόνιµες κατασκευές, είτε επωφελείς, είτε 
αναγκαίες, είτε και πολυτελείς θα παραµένουν προς όφελος του µισθίου µετά την λύση ή λήξη της 
µίσθωσης χωρίς να γεννάται δικαίωµα αφαίρεσης ή καταβολής αποζηµιώσεως εκ µέρους του 
εκµισθωτή, ούτε και κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού. 
Μετά την ανακαίνιση του µισθίου, ο µισθωτής υποχρεούται για την έκδοση πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) του µισθίου. 
Η µίσθωση θα λύεται αζηµίως και για τα δύο µέρη, χωρίς κανένα µέρος να φέρει ευθύνη αποζηµίωσης 
του άλλου, πλην την αποκατάσταση ζηµιών που τυχόν επέλθουν στο ακίνητο από το µισθωτή, µόνο σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση οικοδοµικής άδειας και η χορήγηση των απαιτούµενων 
εγκρίσεων από την αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία (Υγειονοµείο,  
ΕΟΤ κλπ), αν και το σχέδιο ανάπτυξης του ακινήτου είναι συµβατό µε τους κανόνες αρχιτεκτονικής και 
τους όρους δόµησης του µνηµείου και του ιστορικού και αρχαιολογικού τόπου της Κεφαλονιάς, τις 
υγειονοµικές διατάξεις κλπ, ο µισθωτής δε, έχει προβεί στις απαιτούµενες αλλαγές και διορθώσεις των 
σχεδίων του κατά τις υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών και παρόλα αυτά δεν µπορούν να ληφθούν 
οι απαιτούµενες εγκρίσεις για λόγους που δεν µπορούν να προβλεφθούν. 
Μετά τη λύση της σύµβασης, για οποιονδήποτε λόγο, ο µισθωτής έχει δικαίωµα να αφαιρέσει µόνο τον 
κινητό εξοπλισµό που δεν έχει ενσωµατωθεί ή εντοιχισθεί ή εγκατασταθεί µονίµως στο µίσθιο και που 
µε δικές του δαπάνες έχει προµηθευτεί και εγκαταστήσει (π.χ. µηχανήµατα, έπιπλα κλπ). ∆ιευκρινίζεται 
ότι κινητά πράγµατα, που θα ενσωµατωθούν στο µίσθιο κατά τα ανωτέρω, παραµένουν σε αυτό και 
µετά τη λύση της µισθωτικής σύµβασης, όπως ορίζεται παραπάνω, χωρίς αξίωση αποζηµίωσης από 
το µισθωτή. 
Γίνεται ιδιαίτερη µνεία ότι ο παρόν όρος συνιστά ουσιώδη όρο της σύµβασης στον οποίο τα µέρη 
απέβλεψαν σπουδαία, οιαδήποτε δε παραβίαση αυτού συνιστά άνευ άλλου τινός λόγο άµεσης 
καταγγελίας της µίσθωσης από την πλευρά του εκµισθωτή, καθώς και κατάπτωσης της ανωτέρω 
εγγυήσεως. 
 

Άρθρο 15 
Χρηµατοδότηση – Φόροι – ∆ασµοί 

Το σύνολο των δαπανών θα βαρύνει τον µισθωτή και θα καλυφθεί από ιδία ή/και δανειακά κεφάλαια.  
Ο µισθωτής οφείλει να εξασφαλίσει ένα σηµαντικό ποσό ιδίων κεφαλαίων, καθώς και επιπλέον τις 
τυχόν απαιτούµενες πηγές δανειακών κεφαλαίων. Ο µισθωτής αναλαµβάνει τους κινδύνους που 
σχετίζονται µε την µελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ασφάλιση, λειτουργία και 
χρηµατοδότηση του έργου.  Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς δεν έχει καµιά υποχρέωση να προσφέρει το ακίνητο 
ως εγγύηση της τυχόν συναφθείσας δανειακής σύµβασης ή να δεχτεί να εγγραφεί προσηµείωση 
υποθήκης επ’ αυτού και για τις εξασφαλίσεις του τυχόν δανείου είναι υπεύθυνος µόνο ο µισθωτής. 
Το Έργο δεν είναι ενταγµένο σε κανένα πρόγραµµα επιδότησης ή επιχορήγησης. Σε καµία περίπτωση, 
η ενδεχόµενη επιχορήγηση ή επιδότηση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του Έργου. Ο 
µισθωτής έχει το δικαίωµα να εντάξει το έργο σε πρόγραµµα επιδότησης ή επιχορήγησης. 
Ο ∆ήµος, δεσµεύεται να συνδράµει τον Μισθωτή για την επιδίωξη οποιασδήποτε νοµικά και 
πραγµατικά επιτρεπτής επιχορήγησης και επιδότησης για την υλοποίηση του Έργου και πάντα µόνο 
µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του. Σε κάθε περίπτωση, δεν εγγυάται την τελική υπαγωγή της 
επένδυσης σε προγράµµατα επιδότησης ή επιχορήγησης από οποιονδήποτε φορέα. 
Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασµούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, ∆ΕΚΟ, ΟΤΑ, άλλων ΝΠ∆∆, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Οµοίως, το 
Έργο δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς, τον Φ.Π.Α. και από κάθε άλλο φόρο, τέλος, δικαίωµα 
υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, των Ταµείων και των Ασφαλιστικών Οργανισµών (Ι.Κ.Α. κλπ.), που 
αφορούν γενικά στην κατασκευή του Έργου. ∆ιευκρινίζεται ότι αν - µετά την ηµεροµηνία υποβολής της 
Οικονοµικής Προσφοράς - επιβληθούν νέες επιβαρύνσεις ή καταργηθούν παλαιές ή τροποποιηθούν οι 
ισχύουσες, τα αντίστοιχα ποσά θα είναι σε βάρος ή σε όφελος του Έργου. 
Τα έσοδα από την εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων βαρύνονται µε όλες τις επιβαρύνσεις, που 
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 
                                                                                       Άρθρο 16 

Χρήση µισθίου 
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί το µίσθιο σύµφωνα µε τον προορισµό του, για την 
ανάπτυξη ξενοδοχειακών και εν γένει πάσης φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων απαγορευµένης 
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ρητώς κάθε µεταβολής της χρήσης του και ιδίως η χρήση του ως ιδιωτική κατοικία. Οποιαδήποτε 
µεταβολή της χρήσης του µισθίου απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούµενη, σε κάθε περίπτωση, 
έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. 
Ο µισθωτής οφείλει µε δικές του ενέργειες και έξοδα να µεριµνήσει και να προβεί στην έκδοση κάθε 
είδους αδειών κ.λπ. για την εκάστοτε χρήση και λειτουργία του µισθίου. Στην περίπτωση δε, που οι 
απαιτούµενες άδειες κ.λπ. για τη λειτουργία του δεν χορηγηθούν στο µισθωτή ή αν τυχόν αυτές 
ανακληθούν, καµιά ευθύνη δεν µπορεί να προκύψει σε βάρος του ∆ήµου και καµιά αποζηµίωση δεν 
µπορεί να αξιωθεί από τον µισθωτή, ενώ η µισθωτική σύµβαση συνεχίζει να είναι καθ΄ όλα ισχυρή, 
ειδικά ως προς τις υποχρεώσεις του µισθωτή. 
Ο µισθωτής εντός µηνός από την σύναψη της µίσθωσης, υποχρεούται να ασφαλίσει σε Ασφαλιστική 
Εταιρία εγκατεστηµένη και λειτουργούσα νοµίµως στην Ε.Ε. µε δικά του έξοδα το µίσθιο, µε δικαιούχο 
ασφαλίσµατος για την καταστροφή του ακινήτου τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ως συµβατική του 
υποχρέωση, κατά παντός κινδύνου, όπως σεισµού, πυρκαγιάς, πληµµύρας κ.λ.π., καθώς και για 
απώλεια εισοδήµατος, για όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, για ποσό σύµφωνα µε την αντικειµενική αξία 
του ακινήτου έτσι ώστε, σε περίπτωση τυχόν επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, το µίσθιο να 
δύναται να αποκατασταθεί πλήρως. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια και οι ανανεώσεις τους πρέπει να 
υποβάλλονται στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, εντός πέντε (5) ηµερών από την σύναψη τους, άλλως ο 
τελευταίος δικαιούται στην επιβολή δίκαιης και εύλογης ποινικής ρήτρας σε βάρος του µισθωτή ποσού 
500 ευρώ ηµερησίως.   
Ο µισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί την µονάδα κατ’ ελάχιστον ανελλιπώς από 1 Μαΐου  έως 30 
Σεπτεµβρίου έκαστου έτους. 
Ο µισθωτής υποχρεούται, το τελευταίο εξάµηνο πριν την λήξη της διάρκειας της σύµβαση µίσθωσης, 
να ανέχεται σε κατάλληλες ώρες και ηµέρες την επίσκεψη των εκπροσώπων του ∆ήµου µε 
ενδιαφερόµενους νέους µισθωτές. 
 

Άρθρο 17 
Κατάσταση µισθίου -  Λοιπές υποχρεώσεις µισθωτή. 

Ο µισθωτής µε την υπογραφή της µισθωτικής σύµβασης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση 
των εγγράφων και των σχεδίων του φακέλου της δηµοπρασίας και της κατάστασης του µισθίου, ότι 
έλεγξε την πραγµατική και νοµική κατάσταση του µισθίου και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του και 
ότι ο ∆ήµος δεν υπέχει καµιά ευθύνη έναντι του µισθωτή για την κατάσταση, στην οποία ο τελευταίος 
το παραλαµβάνει. Ειδικότερα ο µισθωτής δεν µπορεί να αξιώσει καµία αποζηµίωση ούτε να ζητήσει τη 
λύση της σύµβασης ή τη µείωση του µισθώµατος εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου που αφορά την 
πραγµατική ή νοµική κατάσταση (π.χ. ελαττώµατα που υπάρχουν ή ενδέχεται να προκύψουν, 
αυθαίρετες κατασκευές) στην οποία ευρίσκεται και παραλαµβάνει το µίσθιο.  Αλλά και ο ∆ήµος δεν 
έχει υποχρέωση να προβεί σε οποιαδήποτε εργασία ή καταβολή δαπάνης για το µίσθιο για ολόκληρο 
το χρόνο της µίσθωσης. 
Ο µισθωτής οφείλει να µεριµνά για την  άρση κάθε καταπάτησης ή προσβολής της ιδιοκτησίας του 
∆ήµου και να το παραδώσει, µετά τη λήξη της µισθωτικής σύµβασης στην ίδια καλή κατάσταση που το 
παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. 
Ο µισθωτής υποχρεούται να συνδέσει επ’ ονόµατι του εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την 
σύναψη της σύµβασης τις παροχές ρεύµατος και ύδατος υπογράφοντας τις σχετικές συµβάσεις. 
 

Άρθρο 18 
Παραχώρηση της χρήσης του Μισθίου 

Απαγορεύεται ρητά η µε οποιοδήποτε τρόπο υποµίσθωση του µίσθιου ακινήτου.Η ολική ή µερική 
παραχώρηση του µισθίου σε τρίτον δεν επιτρέπεται εκτός από αντίθετη συµφωνία των µερών. 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος πλειοδότης – µισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται 
σε αυτόν, µετά την παρέλευση τριετίας για µια (1) και µόνη φορά, η σύσταση προσωπικής εταιρίας 
(Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε.) ή 
Ανώνυµης Εταιρίας (Α.Ε.), η οποία θα αποτελέσει το φορέα εκµετάλλευσης του µισθίου. Στην 
περίπτωση αυτή, φυσικό πρόσωπο και εταιρία θα ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, αναφορικά µε την καταβολή του µισθώµατος και την καλή εκτέλεση των όρων της 
σύµβασης µίσθωσης.  Στη συσταθησόµενη εταιρία, ο µισθωτής υποχρεούται να συµµετέχει στο 
εταιρικό κεφάλαιο µε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), ποσοστό το οποίο θα 
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πρέπει αποδεδειγµένα να διατηρεί, καθ’ όλο το διάστηµα ισχύος της σύµβασης. Επιπροσθέτως ο 
µισθωτής θα πρέπει, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, να είναι διαχειριστής, νόµιµος εκπρόσωπος και 
υγειονοµικός και αγορανοµικός υπεύθυνος. 
Η σύσταση και κάθε τυχόν µελλοντική µεταβολή του καταστατικού της εταιρίας, θα γνωστοποιείται, 
υποχρεωτικά εγγράφως στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) 
ηµερών από την νόµιµη δηµοσίευση του καταστατικού.  Με τη γνωστοποίηση, θα παραδίδεται στον 
∆ήµο επικυρωµένο αντίγραφο του δηµοσιευµένου καταστατικού. 
Επίσης εφόσον ο τελευταίος πλειοδότης είναι ανώνυµη εταιρία, οποιαδήποτε µεταβολή της µετοχικής 
σύνθεσης αυτής, η οποία πάντως δεν επιτρέπεται για όσο διάστηµα εκκρεµεί η ανακαίνιση του 
µισθίου, θα γνωστοποιείται στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και θα υποβάλλεται χωρίς υπαίτια βραδύτητα όλα 
τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα. 
Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου, οι παραπάνω συµβάσεις και πράξεις δεν 
θα αναγνωρίζονται από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς και δεν θα τον δεσµεύουν, επιπροσθέτως δε, ο ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς έχει το δικαίωµα να ζητήσει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, µη 
αποκλειόµενης της καταγγελίας της µίσθωσης και της αναζήτησης κάθε ζηµίας που τυχόν θα υποστεί 
από την παραπάνω αιτία. 
 

Άρθρο 19 
Λύση της Σύµβασης 

Η σύµβαση λύεται κανονικά µε τη λήξη του χρόνου για τον οποίο συµφωνήθηκε.  
Πριν από την κανονική λήξη του χρόνου διάρκειάς της η σύµβαση λύεται : 

i. Σε περίπτωση λύσης του νοµικού προσώπου του µισθωτή. 
ii. Σε περίπτωση κήρυξής του σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση. 
iii. Σε περίπτωση θανάτου του µισθωτή φυσικού προσώπου. Τυχόν κληρονόµοι του µισθωτή, ουδέν 

µισθωτικό ή άλλο δικαίωµα αποκτούν από τη µίσθωση. 
iv. Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης για λόγους που προβλέπονται σε όρους της σύµβασης, 

τις διατάξεις του Α.Κ. ή άλλων νόµων.  
Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης στις παραπάνω περιπτώσεις ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς θα έχει όλα τα 
δικαιώµατα που θα είχε σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
κατωτέρω. 
Ο ∆ήµος Κεφαλονιάς, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης µίσθωσης, οι 
οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις, δικαιούται, αφού προηγουµένως οχλήσει εγγράφως το 
µισθωτή για συµµόρφωση στις υποχρεώσεις του, τάσσοντας προς τούτο εύλογη προθεσµία,  και 
εφόσον παρέλθει άπρακτη να προβεί µεταξύ άλλων νόµιµων ενεργειών και στην κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, µη αποκλειόµενης της αναζήτησης  κάθε άλλης ζηµίας του. 
Η δια καταγγελίας λύση της σύµβασης που γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου, 
έχει τις παρακάτω συνέπειες : 

i. Την κατάπτωση, ως ποινή, των υπέρ του ∆ήµου εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, καθώς και 
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης, αναβάθµισης και 
εκσυγχρονισµού, που έχουν κατατεθεί, χωρίς αυτές να συµψηφίζονται µε οφειλόµενα µισθώµατα. 

ii. Την κήρυξη ληξιπρόθεσµων και απαιτητών όλων των µισθωµάτων µέχρι τη συµβατική λήξη της 
σύµβασης παραχώρησης. 

iii. Την υποχρέωση του µισθωτή να παραδώσει το µίσθιο την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στην 
πρόσκληση του ∆ήµου για παράδοση. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο 
την παράδοση του, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να επιβάλλει πλέον της αποζηµίωσης για τη χρήση αυτού 
και ποινική ρήτρα ίση µε ποσοστό 0,5 τοις εκατό (0,5%) επί του εκάστοτε καταβαλλόµενου ετήσιου 
µισθώµατος για κάθε ηµέρα καθυστέρησης παράδοσης του µισθίου, καθώς και να αποβάλλει τον 
πλειοδότη µε κάθε νόµιµο µέσο. Επίσης, ο ∆ήµος Κεφαλονιάς δικαιούται, σε περίπτωση µη 
παραδόσεως του µισθίου κενού, να αποκοµίσει ο ίδιος τα εισκοµισθέντα στο µίσθιο κινητά πράγµατα 
και είτε να τα αποθηκεύσει, είτε να τα εκποιήσει, είτε να τα απορρίψει ως άχρηστα, χωρίς ο µισθωτής 
να δικαιούται να απαιτήσει οιαδήποτε αποζηµίωση. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν δαπάνες, οι οποίες θα 
προκύψουν από τη φύλαξη, την εκποίηση ή την απόρριψη, θα καταλογίζονται στο µισθωτή. 
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Άρθρο 20 
Γραφείο δεδοµένων (Data Room) 

Πρόσθετο υλικό, σχέδια, τοπογραφικά διαγράµµατα, φωτογραφικό υλικό, καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο που αφορά τον παρόντα διαγωνισµό, θα βρίσκονται καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου πριν 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, στο γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς, όπου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να προσέρχονται προς ενηµέρωσή τους, κατόπιν 
συνεννόησης µε την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς.  
Η πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά, θα επιτρέπεται σε εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους όσων έχουν 
λάβει αντίγραφο της προκήρυξης από τον ∆ήµο Κεφαλονιάς, ενώ το υλικό του DataRoom θα µπορεί να 
αναπαραχθεί µε ευθύνη και δαπάνη του κάθε ενδιαφερόµενου.   
Οι επισκέψεις για τον σκοπό του παρόντος άρθρου θα γίνονται τις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 
10:00 π.µ έως 13:00, κατόπιν συνεννόησης µε την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς.   
 

Άρθρο 21 
Γλώσσα ∆ιαγωνισµού 

Επίσηµη γλώσσα του διαγωνισµού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία αυτού καθώς και κάθε έγγραφο 
της Αναθέτουσας Αρχής, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη ελληνική 
µετάφραση. 
∆ηµόσια έγγραφα και εξοµοιούµενα προς αυτά που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή πρέπει επί ποινή 
απαραδέκτου να φέρουν την επίθεση της σφραγίδας “Apostille” σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961 που κυρώθηκε µε το νόµο 1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και να 
συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση. 
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ του ∆ήµου Κεφαλονιάς, της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και των υποψηφίων Αναδόχων και αντικλήτων τους, θα διεξάγονται στην Ελληνική 
γλώσσα. Οι συµµετέχοντες είναι υποχρεωµένοι, να διαθέτουν υπηρεσίες διερµηνείας αν συντρέχουν 
λόγοι και εγγράφως τους ζητηθεί από τον ∆ήµο Κεφαλονιάς ή την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε κάθε 
στάδιο του διαγωνισµού.  
                                                                             Άρθρο 22 

Νόµισµα 
Όλες οι συναλλαγές και όλα τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στον παρόντα διαγωνισµό θα 
νοούνται, θα εκφράζονται και θα υπολογίζονται σε Ευρώ. 
 

Άρθρο 23 
Αρµόδια ∆ικαστήρια – Επίλυση διαφορών 

Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση ή την ερµηνεία της µισθωτικής σύµβασης, 
αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια της Κεφαλλονιάς, εφαρµοστέο θα είναι το Ελληνικό ∆ίκαιο, ενώ τυχόν 
ασάφειες της παρούσας θα ερµηνεύονται προς όφελος του ∆ήµου. 
Κάθε κοινοποίηση προς τον µισθωτή εξώδικου εγγράφου ή δικογράφου που έχει σχέση µε την 
παρούσα µίσθωση, γίνεται νόµιµα στη διεύθυνση του µισθίου.  Για χρονικό διάστηµα έξι µηνών (6) 
από την καθ’ οιονδήποτε λύση ή λήξη της µισθώσεως ο εκµισθωτής δικαιούται να επιδίδει στο µίσθιο, 
κάθε έγγραφο ή/και δικόγραφο, που αφορά η µίσθωση. 
Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόµενο της σχετικής σύµβασης, 
ακόµη, κι αν δεν γίνεται ρητή µνεία των όρων αυτών στη σχετική σύµβαση. 
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις.  Η εκ µέρους του ∆ήµου σιωπηρή ανοχή 
παραβάσεως κάποιου όρου ή µη εφαρµογή τινός όρου της παρούσας, σε καµία περίπτωση δεν 
θεωρείται τροποποίηση ή κατάργηση όρου τινός ή σιωπηρή έγκριση της παραβάσεως. 

 
Άρθρο  24 

Ρήτρα αποκλεισµού Ευθύνης 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει το χρονοδιάγραµµα της ∆ηµοπρασίας, να µην 
κατακυρώσει το αποτέλεσµα στον πλειοδότη, εφόσον η προσφορά του κρίνεται ασύµφορη ή να 
µαταιώσει οριστικά την προσφορά ή να επαναλάβει τη ∆ηµοπρασία µε ή χωρίς τροποποίηση των 
όρων, χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε σχετικό δικαίωµα αποζηµίωσης του πλειοδότη και των λοιπών 
υποψηφίων που έλαβαν µέρος στην ∆ηµοπρασία. 
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Άρθρο25 

∆ηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί από µια φορά σε περίληψη στις εξής εφηµερίδες: µια εβδοµαδιαία του 
Νοµού Αττικής και µια ηµερήσια των Αθηνών , καθώς και σε δύο τοπικές εφηµερίδες   και θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (www.kefallonia.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ηµαρχιακού Καταστήµατος. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων του ∆ήµου βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί από 
την δηµοπρασία, ο οποίος οφείλει να έχει εξοφλήσει τα αντίστοιχα τιµολόγια και να προσκοµίσει τις 
σχετικές αποδείξεις κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

 
Άρθρο 26 

Επανάληψη του ∆ιαγωνισµού 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν υπό του δηµάρχου, εάν δεν παρουσιαστεί κατ` αυτήν 
πλειοδότης. 
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού  συµβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκρίθηκε, από την Οικονοµική Επιτροπή λόγω  ασύµφορου 
αποτελέσµατος ή σφάλµατος περί την διενέργεια της δηµοπρασίας,  
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και  ο  εγγυητής  τούτου  αρνούνται  
να υπογράψουν τα πρακτικά, ως και όταν  µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της 
εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει   
ούτος  εµπροθέσµως  για  την  σύνταξη  και  υπογραφή  της συµβάσεως. 
Στις υπό στοιχείο (β)  περιπτώσεις  της  ανωτέρω  παραγράφου  η  δηµοπρασία,  επαναλαµβάνεται  
εις  βάρος του τελευταίου πλειοδότη και  του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς  
ορίζεται  το  επ` ονόµατι  τούτου  κατακυρωθέν  ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί δι` αποφάσεως του 
δηµοτικού συµβουλίου. 
Οι επαναληπτικές δηµοπρασίες γνωστοποιούνται διά περιληπτικής διακηρύξεως  του δηµάρχου 
αναφεροµένης εις τους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δηµοσιευοµένης, ως  εν  άρθρο  4 του 
παρόντος ορίζεται, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµέρας της  διενεργείας  της  δηµοπρασίας,  
διεξάγονται δε, κατά τα εν άρθρα 1,2 και 5 του παρόντος οριζόµενα. 
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την 
προηγουµένη δηµοπρασία. 
                                                                                                                               Αργοστόλι   3-8-  2018 
                                                                                                                                        Ο ∆ήµαρχος  
 
                                                                                                                                Αλέξανδρος Παρίσης  
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